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H LIPROVIT Hellas I.K.E. είναι μια 
ελληνική εταιρεία με έδρα τη Λάρισα 
που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή 
παραγωγή από τον Ιούνιο του 2015, με την 
εκπροσώπηση και συνεργασία σημαντικών 
εμπορικών οίκων του εξωτερικού.
H κύρια σημερινή δραστηριότητά της 
είναι η εισαγωγή, εμπορία, διάθεση και 
τεχνική υποστήριξη προϊόντων για την 
υγεία και τη διατροφή των παραγωγικών 
ζώων (χοιροτροφία, αγελαδοτροφία, 
αιγοπροβατροφία, πτηνοτροφία) που 
εισάγονται από 5 ευρωπαϊκές χώρες 
(Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία). 
Η LIPROVIT Hellas I.K.E.αντιπροσωπεύει τους 
παρακάτω ευρωπαϊκούς οίκους:
n Gebrs. Fuite b.v. Veevoeders, Kokosstraat 
15, 8281 JB Genemuiden / The Netherlands
n Liprovit BV, Genuakade 6, 8263 CG 
Kampen / The Netherlands
n Andrés Pintaluba, S.A., Pol. Ind. Agro-Reus, 
Prudenci Bertrana 5, E-43206 Reus / Spain
n BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, 
Industriestr. 10, D-46354 Südlohn,/ 
Germany
n Mazzoleni Prodotti Zootecnici Spa, Via 

dell’Artigianato, 77/81, 24055 Cologno al 
Serio (BG) / Italy
n LifeCircle Nutrition AG, Grossfeldweg 2, 
8855 Wangen / Switzerland
n OlusPlus B.V.,Randweg 8, 8061 RW 
Hasselt / The Netherlands
n Topro Animal Health / Bioenterprise , 
Sluiskolk 3, 7681 KC Vroomshoop / The 
Netherlands

Μεγάλη γκάμα υπηρεσιών
Η LIPROVIT Hellas I.K.E.στην προσπάθεια 
να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των 
παραγωγών για τη βελτίωση της υγείας 
και της παραγωγικότητας των εκτροφών 
και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών 

τροφίμων, συμπεριλαμβάνει στις 
δραστηριότητές της:
n τεχνική υποστήριξη των κτηνοτροφικών 
επιχειρήσεων σε θέματα διατροφής και 
διαχείρισης της υγείας των ζώων
n συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης, σύμφωνα με 
τα σύγχρονα πρότυπα ζωϊκής παραγωγής 
n συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς 
παραγωγών.

Βελτίωση πρωτογενή τομέα
Με τη μεγάλη και συνεχώς διευρυμένη 
σειρά των προϊόντων της στόχος της  
LIPROVIT Hellas I.K.E είναι να συμβάλει 
στην υποστήριξη και τη βελτίωση του 
πρωτογενή τομέα, παρέχοντας νέες 
προτάσεις και καινοτόμα προϊόντα για την 
υγεία και τη διατροφή των παραγωγικών 
ζώων (χοιροτροφία, αγελαδοτροφία, 
αιγοπροβατροφία, πτηνοτροφία).

ΓΙΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΚΟΠΑΔΙ 
> Οι μεγαλύτεροι ευρωπαϊκοί οίκοι στη διάθεση του  Έλληνα αγελαδοτρόφου


