
Provimi™
RUPROMIN

Mineralenassortiment
In veel gevallen is de opname van vitaminen en 
mineralen uit het basisrantsoen onvoldoende. 
Economisch rendabele melkproductie is alleen 
mogelijk wanneer de ruw-en krachtvoeders met 
ontbrekende vitaminen en mineralen aangevuld 
worden.
Tekorten van belangrijke sporenelementen en vitaminen zijn vaak hoofdoorzaak 
van vruchtbaarheids-, uier- en klauwproblemen. Het Rupromin (Rundvee Provimi 
Mineralen) assortiment biedt voor elke situatie de perfecte oplossing. 
 
Elk Rupromin product bestaat uit een compleet pakket van vitaminen en mineralen, gecombineerd 
in één zak. De Rupromin  producten leveren een noodzakelijke aanvulling op het verstrekte rantsoen 
en ondersteunen daarmee de gezondheid. Het grootste deel van het Rupromin assortiment is in 
microgranulaatvorm. De Rupromin microgranulaten zijn 
stofvrije mineralen die garant staan voor een 
goede opname, eenvoudige dosering, goede 
menging, minder verlies en minder stof.

VOORDELEN
 � Verschillende 

samenstellingen: voor 
elke situatie een 
oplossing

 � Consistente smakelijkheid
 � Frisse geur
 � Geen stof
 � Homogene menging in 

voermengwagen

KENMERKEN
 � Combinatie van macro-

elementen, sporenelementen 
en vitaminen in één zak

 � Bevat een perfecte 
antioxidanten combinatie

 � Kleine deeltjes, maar 
geen poeder!

 � Glycerine als stofbinder
 � Bevat anijsaroma
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Provimi 
mineralen-
assortiment

RUPROMIN HEIFER
• Dosering: 15 g / 100 kg levend gewicht

• Vult het jongveerantsoen aan 

• De combinatie van zink, koperchelaten en biotine ondersteunen 

de ontwikkeling van het jongvee en verbeteren de (klauw)

gezondheid en botontwikkeling

RUPROMIN GRAZING
• Dosering basis: 100 gram / dier / dag

• Dosering hoog-productief: 150 gram / dier / dag

• Inzetbaar in situaties waar niet het uiterste van de dieren 

gevraagd wordt

• Voordelig mineralenmengsel voor de basisverzorging, optimaal 

tijdens weidegang

RUPROMIN DAIRY
• Dosering basis: 100 gram / dier / dag

• Dosering hoog-productief: 150 gram / dier / dag

• Uitgebalanceerd mineralenmengel voor de behoefte van de 

hedendaagse koe 

• Voor een goede melkproductie en vruchtbaarheid

RUPROMIN USA
• Dosering: 100 gram / dier / dag

• Uitermate geschikt voor kaliumrijke rantsoenen door het hoge 

gehalte aan magnesium

• Het hoge gehalte aan spoorelementen werkt positief op uier- en 

klauwgezondheid

RUPROMIN FIBER
• Dosering: 150 gram / dier / dag

• Verhoogt de voerefficiëntie door een betere benutting van het 

ruwvoer

• Amaferm stimuleert de NDF vertering en verhoogt de 

melkproductie

RUPROMIN ECON
• Dosering: 200 gram / dier / dag

• Verhoogt het eiwitmetabolisme resulterend in meer kg melkeiwit

• Verbetert de eiwitbenutting van het rantsoen

• Verlaagt het melkureumgehalte

RUPROMIN BALANCE
• Dosering: 100 – 250 gram / dier / dag, afhankelijk van het risico 

op pensverzuring

• Een krachtige en langwerkende pensbuffer voor herkauwers

 
 
 
 
 
 

RUPROMIN IMMUNO
• Dosering basis: 100 gram / dier / dag

• Dosering hoog-productief: 150 gram / dier / dag

• Verbetert uiergezondheid, weerstand en vruchtbaarheid 

• Effectief in situaties met hoge ijzergehaltes of andere 

antagonisten in het ruwvoeder of drinkwater 

• Organische sporenelementen verbeteren de weerstand 

aanzienlijk

RUPROMIN HOOFGUARD
• Dosering: 200 gram / dier / dag

• Door de combinatie van biotine en organisch gebonden zink 

verbetert de klauwkwaliteit

• Hoofguard bevat Rupromin Balance ter voorkoming van 

pensverzuring

RUPROMIN DRY PERIOD
• Dosering: 100 gram / dier / dag

• Product te gebruiken tijdens de volledige droogstandsperiode 

• Het bevat hoge gehalten aan koper, selenium, vitamine E en 

magnesium 

• Ondersteunt uier- en baarmoedergezondheid rondom afkalven 

• Verzorgt het ongeboren kalf met de juiste vitaminen en 

mineralen

RUPROMIN DRY PERIOD PLUS
• Dosering: 200 gram / dier / dag

• Speciaal voor de laatste 21 dagen van de droogstand  

(“Close up”). 

• Bevat anionische zouten ter stimulering van de 

calciumstofwisseling.

• Te gebruiken bij hoge melkziekte-incidentie. 

• Te gebruiken bij grasrijke droogstandsrantsoenen

• Het bevat hoge gehalten aan koper, selenium, vitamine E en 

magnesium

RUPROMIN ENDURANCE
• Dosering: 50 - 150 gram / dier / dag 

• All-round vleesvee formule

• Stimuleert de groei en ontwikkeling met behoud van 

diergezondheid 

• Unieke antioxidantenmengsel behoudt de vleeskwaliteit

CONTACT
 

Provimi B.V.
Postbus 5063  
3008 AB Rotterdam

T +31 (0)10 4239500 
F +31 (0)10 4845624

E info@provimi.nl 
www.provimi.nl


