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Veel gestelde vragen®

Wat is NutriTek®? NutriTek is Diamond V’s nieuwe generatie melkvee technologie. Het is 
ons meest geavanceerd nutritioneel gezondheids product voor alle 
soorten melkvee.

Waarom is het uniek? NutriTek is een nieuw product dat bestaat uit de bewezen 
metabolieten van de orginele Diamond V, nieuwe fermentatie 
metabolieten en gepatenteerde antioxidanten en polyfenolen. 
Deze bioactieven werken samen om de immuniteit, gezondheid en 
prestaties te ondersteunen.

Wat zijn bioactieven? DV Bioactives™ zijn biologisch actieve verbindingen afkomstig van 
microbiële fermentatie om de immuniteit, gezondheid en prestaties 
te optimaliseren.

NutriTek functioneert anders door de Bioactieven, die de bewezen 
functionele metabolieten bioactieven (Diamond V) , maar ook de 
nieuwe fermentatie metabolieten en gepatenteerde antioxidanten en 
polyfenolen. Deze componenten werken samen om de immuniteit, 
gezondheid en prestaties te verbeteren.
 

De microbiële samenstelling van de pens, is het belangrijkste 
onderdeel van de prestaties van melkvee. NutriTek ondersteunt de 
vertering door de microbiële populatie in de pens te optimaliseren en 
het pensmilieu te stabiliseren. De prebiotische werking van NutriTek 
zorgt voor een gezonde balans van de pensbacteriën en een optimale 
werking van de pens.

Waarom NutriTek gebruiken? Onderzoek heeft aangetoond dat NutriTek een positieve invloed  
heeft op: 
• Pensgezondheid
• DS-opname in begin lactatie
• Lichaamsonderhoud
• Voerbenutting
• Melkgift

Zijn er beperkingen aan het 
voeren van NutriTek?

Nee, NutriTek is veilig om te gebruiken bij alle soorten melkvee in  
alle leeftijdstadia.

Waarin verschilt NutriTek van de 
orginele Diamond V?

Hoe bevordert NutriTek de 
vertering?



Wat is de aanbevolen dosering?

Hoe stabiel is NutriTek? Omdat NutriTek volledig is 
gefermenteerd, is het product 100% 
stabiel. De werking van het product kan
daarom ook niet worden beïnvloed door 
extreme temperaturen of verwerking in 
andere voeders.

Hoe verschilt NutriTek van andere 
producten uit dezelfde categorie 

(zoals DFMS, plantenextracten, 
essentiële oliën, etc.)?

Er is geen enkel ander product zoals 
NutriTek. NutriTek is niet een op zichzelf 
staande voedingscomponent zoals 
veel andere producten die op de markt 
zijn. Integendeel, het is een natuurlijk 
fermentatie product bestaande uit 
gepatenteerde DV Bioactives die de 
prestaties verbeteren en de algehele 
gezondheid en het immuunsysteem 
ondersteunen.

Niet-lacterende en lacterende 
koeien – 19 g/per dier/per dag
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Is NutriTek een geneesmiddel? Nee! NutriTek is een natuurlijk nutritioneel 
gezondheidsproduct dat het natuurlijk 
immuunsysteem van de koe ondersteunt. 
De DV Bioactives in NutriTek optimaliseren 
het metabolisme en de nutriënten 
benutting waardoor de koeien beter in 
staat zijn te presteren naar hun
genetisch potentieel.

Met wie moet ik contact opnemen? Wanneer u meer informatie wilt 
ontvangen of het product wilt bestellen, 
bel dan +31(0)514 56 90 01 of mail
naar mail@speerstra.com

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Speerstra 

Feed Ingredients BV, of kijk op 
www.speerstra.com
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