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De innovatieve vetrijke kalvermelk Sprayfo Delta geeft 
uw kalf extra energie die nodig is voor onderhoud en groei. 
Om alle verstrekte energie uit de melk optimaal te gebruiken, 
helpen wij uw kalf om warm te blijven. Daarom krijgt u nu 
bij minimaal 500 kg Sprayo Delta of bij 1.000 kg Sprayfo 
een warme kalverdeken en een Sprayfo jas cadeau. 
Kijk op lifestart.be!
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Sprayfo: 

Bij aankoop van 500 kg 
Sprayfo Delta of bij aankoop 
van 1.000 kg Sprayfo krijgt u 
tijdelijk een kalverdeken voor uw 
kalf en een Sprayfo jas cadeau. 
Kijk op lifestart.be voor 
de voorwaarden!

Sprayfo is een merk van Trouw Nutrition, 
onderdeel van Nutreco. 

LifeStart: elke dag telt!
Goed starten kan maar één keer: de potentie van uw kalf om als koe veel melk 
te produceren, wordt beïnvloed door de groei in de eerste 2 maanden. 
Haal het maximale uit uw opfok en geef uw kalveren de best mogelijke LifeStart. 
Elke dag telt: maak het verschil met Sprayfo. 

Sprayfo Delta
Het potentieel van kalveren optimaal benutten
Meer dan 60 jaar ervaring en de laatste inzichten uit het LifeStart programma hebben geresulteerd 

in Sprayfo Delta. De enige kalvermelk die geformuleerd is op de behoefte van kalveren die veel 

melk opnemen en optimaal moeten groeien. Het resultaat is een innovatieve, vetrijke kalvermelk 

 met 10% meer energie, 20% lagere osmolaliteit en een lagere, uitgebalanceerde mineralendosering. 

Dankzij het hoge vetpercentage, is Sprayfo Delta dé ideale kalvermelk om te voeren in de 

koudere wintermaanden.

Sprayfo Royal

Voor uitstekende 
groei en gezondheid

Sprayfo Vitesse 

Voor goede groei 
en resultaat

Sprayfo 
E-LINE 
Delta
Energised 
Calf Milk.
Dé LifeStart 
innovatie 
voor intensief 
voeren.

De kern van Sprayfo

Het unieke productieproces van Sprayfo met alleen 
de beste zuivelgrondstoffen resulteert in een zeer goed 
oplosbare en stabiele melk. Omdat de onoplosbare vetdeeltjes 
omringd worden door oplosbare verbindingen is Sprayfo 
veel makkelijker te bereiden en te verteren voor het kalf, met 
als gevolg een optimale kalvergezondheid en groei.

Gemicroniseerd 
vetbolletje

Ingekapseld in 
melkproducten

Sprayfo Delta

Voor het maximale 
uit uw kalf


