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GIJS biedt je een ruim assortiment aan melkpoeders waarmee je de opfok van geitlammeren of het mesten 
van boklammeren tot een groot succes kunt maken. 

GIJS LAMMERENMELK PERSPECTIEF

GIJS Lammerenmelk Perspectief is een luxe melkpoeder die lammeren evenwichtig laat groeien met 
aandacht voor pensontwikkeling, skeletopbouw en uierontwikkeling. Natuurlijke additieven, zoals etherische 
oliën, harszuren (Progres®) en prebiotica, ondersteunen de darmgezondheid en de algehele weerstand. Zo 
kunnen lammeren zich ontwikkelen tot hoogproductieve en duurzame melkgeiten.

• Allround melkpoeder van begin tot spenen
• Zeer smakelijk
• Optimale groei
• Hoge mate van veiligheid
• Weerstand en darm ondersteunend
• Vroege krachtvoeropname wat resulteert in een goede pensontwikkeling
• Zeer scherpe prijs / kwaliteit verhouding]

Kracht uit de natuur
GIJS lammerenmelk Perspectief alsook de Denkamilk 
lammerenmelken bevatten Progres®, een uniek ingrediënt 
dat gemaakt is van de hars van naaldbomen. Dit gezondheid 
ondersteunend ingrediënt heeft een uniek effect op de 
darmwerking van jouw lammeren. Progres® ondersteund 
de weerstand en draagt daarmee bij aan betere prestaties 
van jouw lammeren. De weerstand van jouw lammeren 
wordt daarnaast ondersteund door het toevoegen van 
pure, natuurlijke oregano aan de lammerenmelken. 
Oregano bevat verschillende natuurlijke actieve stoffen 
die elkaar versterken bij het uitschakelen van bacteriën en 
protozoa. Deze essentiële olie werkt zowel antimicrobieel 
als anti-oxidatief. Het toevoegde prebiotica bevordert de 
groei en/of de activiteit van meerdere soorten gunstige 
bacteriën in de dikke darm en daardoor de gezondheid 
van jouw lammeren.
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DENKAMILK ASSORTIMENT

Naast de eigen melkpoeder van GIJS zijn tevens de melkpoeders van Denkavit verkrijgbaar. 
• Denkamilk Caprimel
Allround melk voor de opfok van geitenlammeren. 

• Denkamilk Capri-Ovi
Melkpoeder met een hoog energiegehalte voor mesten van bokjes en de opstart van geitlammeren.

• Denkamilk Caprifit
Rijke melkpoeder voor het mesten van bokjes en de opstart van geitlammeren. Uitsluitend voor verstrekking 
via de drinkautomaat.

• Denkamilk Capriplus
Melkpoeder voor de inzet aan het eind van de melkperiode als onderdeel van fasevoedering.

Eigenschappen GIJS Lammerenmelk 
Perspectief

Denkamilk 
Caprimel

Denkamilk 
CapriFit

Denkamilk 
CapriOvi

Denkamilk 
CapriPlus

Ruw Eiwit 23 23 22 21,15 22

Ruw vet 19 29 24 24 18

Ruwe celstof 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1

Groei +++ +++ ++++ ++++ ++

Veiligheid ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Ruw- en krachtvoeropname +++ +++ ++ ++ ++++

Toepassing drinkautomaat ++++ ++++ ++ ++++ ++++

Stabiliteit ++ ++ ++ +++ +

Geschikt voor bokken mesten + + ++++ ++++ -

Geschikt als opstartpoeder +++ +++ ++++ ++++ +

Geschikt als speenpoeder +++ +++ + + ++++
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BIESTVERVANGERS

Voor de eerste voeding van lammeren na de geboorte heeft GIJS de volgende kunstbiestpoeders in het 
assortiment:

• Denkacare Vitalfirst
• Farm-O-San Colostrum

SPECIALITEITEN

Naast de melkpoeders heeft GIJS producten in het assortiment die de vitaliteit en de weerstand van de 
lammeren extra verhogen of die het herstel van lammeren met gezondheidsproblemen bevorderen. 

Denkacare Werking Waarvoor Toepassing Wanneer

Vitalfort Bevat elektrolyten voor  
een goede vochtbalans

Maakt water extra 
smakelijk

Water Rond spenen

Vitalcure Bevat vitaminen en mineralen  
voor extra weerstand

Ondersteunt het immuun-
systeem bij stresssituaties

Topdressing 
krachtvoer

Rond spenen

Vitallin Bevat lijnzaad voor een  
optimale darmfunctie

Helpt de mest  
vaster te maken

Melk Gedurende 
3-5 dagen

Vitalair Bevat Eucalyptus om  
vrijere te ademen

Voor een sneller herstel  
van de luchtwegen

Melk Gedurende 
4-5 dagen
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