
�Houdt�hoeven�
in�topconditie
•   bevat geen formaline, antibiotica of zuren 
•   hecht goed aan de hoeven
• speciaal ontwikkeld voor de FeeCa®

•   continu vers product door automatische dosering



FeeCa® Procare 
FeeCa® Procare bevat een breed spectrum 
aan ontsmettingsmiddelen die ieder op hun 
eigen manier de ziekteverwekkende micro-
organismen aanpakken. Daarnaast bevat 
FeeCa® Procare diverse hulpstoffen die ervoor 
zorgen dat de werking geoptimaliseerd wordt. 

Zo bevat FeeCa® Procare oppervlakte-
actieve elementen die ervoor zorgen dat het 
huidoppervlak wordt gedesinfecteerd en in alle 
huidplooien doordringt. Ook bevat het product 
een hechtingsmiddel dat ervoor zorgt dat na 
de doorwading van het voetbad een langere 
contacttijd wordt bewerkstelligd.

Optimale combinatie
FeeCa® Procare zorgt in combinatie met Intra 
Hoof-fit Bath voor de optimale preventieve 
hoefbehandeling. 

FeeCa® Procare zorgt er d.m.v. glutaaraldehyde 
en quaternaire ammoniumcomplex voor dat 
bacteriën geen kans krijgen om infecties te 
veroorzaken. Intra Hoof-fit Bath zorgt ervoor 
dat de klauwconditie optimaal blijft. 

Door het correcte doseringsschema toe te 
passen versterken deze producten elkaar om 
hoefproblemen te voorkomen. 

FeeCa®

De FeeCa® is een krachtvoerbox, waarin ook de klauwen van de koe 
gereinigd en verzorgd worden. De FeeCa® is bijna overal te plaatsen in de 
stal. Er is vrij koeverkeer mogelijk, doordat de koe een op haar afgestemde 
hoeveelheid krachtvoerbrokken toegediend krijgt. In de FeeCa® wordt 
het voetbad automatisch gevuld met de juiste hoeveelheid water en 
reinigings- en ontsmettingsmiddel om zo de belangrijkste gebieden van 
de klauw te behandelen. Door de langere inwerktijd van de vloeistof is  
de werking effectiever. Verder wordt het voetbad automatisch ververst  
en aan het einde van de behandelingen schoongemaakt.

“Eindelijk een product  
dat vriendelijk is voor mens, dier en 

milieu en dat ook goed werkt!”

FeeCa® Procare is een speciaal reinigings- en ontsmettingsmiddel, ontwik-
keld voor de FeeCa® voor melkvee. FeeCa® Procare bevat geen formaline, 
 anti biotica en zuren en werkt zeer effectief tegen micro-organismen die 
klauwproblemen veroorzaken. Het past perfect in het hygiëneprogramma 
van de hedendaagse melkveehouderij. FeeCa® Procare is een vriendelijk en 
 verantwoord middel dat niet gevaarlijk is voor mens en dier.

FeeCa® Procare

•  Voor het reinigen  
en ontsmetten van  
de hoeven

•  Voor het voorkomen  
van nieuwe problemen

•  Optimale hechting aan  
de klauw

Intra Hoof-fit Bath

•  Zorgt voor een optimale 
conditie van de klauw

•  Verzorgende werking 
voor huid rondom  
de klauw

•  Optimale hechting aan  
de klauw

+

Doseringsschema

week product dosering dagen*

1 3-5% 2

2 water - 2

3 3-5% 2

4 Hoof-fit Bath 5% 1

5 3-5% 2

6 water - 2

7 3-5% 2

8 Hoof-fit Bath 5% 1

*2 minuten inwerktijd



GRATIS
bij aanschaf van 

een FeeCa®

Starterspakket 
Het beste voetbad verdient ook de beste 
producten voor de klauwen van uw melkvee. 
Met dit starterspakket heeft u alles in huis 
voor de optimale hygiëne en verzorging van 
de klauwen. FeeCa® Procare is een speciaal 
reinigings- en ontsmettingsmiddel zonder 
formaline, antibiotica en zuren en werkt 
zeer effectief tegen micro-organismen die 
klauwproblemen kunnen veroorzaken.  
Intra Hoof-fit Bath daarentegen is een 
effectief verzorgingsmiddel wat de klauwen in 
optimale conditie houdt. Juist de afwisseling 
in behandeling met beide producten geeft het 
optimale resultaat.

Deze en andere producten bestelt u 
eenvoudig online op www.derooij.shop

“Een klauwbad is een goede 
preventieve methode  

en voorkomt dat problemen 
hardnekkig worden.”

Het starterspakket 
bestaat uit:

2x Topro Micro Derm
2x Intra Hoof-fit Gel
2x Intra Hoof-fit Tape
2x kwast
2x 20 ltr FeeCa® Procare
1x 20 Intra Hoof-fit Bath
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