VetCur

Om VetCur:
VetCur er skabt på baggrund af en livslang passion for
dyrenes ve og vel.

Naturlig omsorg

VetCur´s mission er det, at levere innovative sundhedsskabende løsninger til dyr. Ved at lade naturen inspirere
og videnskaben give styrke, er det lykkedes at være
først og blive førende indenfor helstøbte, sunde,
naturlige og artsspecifikke løsninger, til såvel kælesom produktionsdyr.

TILSKUD - PLEJE
til din

HEST

Produktpaletten tilsigter, at give dig som hesteejer
muligheden for, at sammensætte din hests ernæring
efter dens naturlige behov for en varieret plantebaseret kost, samt tilgodese din pengepung og
foretrukne fodringsmåde.
Hele VetCur teamet ønsker dig og din hest et langt,
sundt og godt liv.

Kontakt os gerne på:
M: contact@vetcur.com
DK -T:+45 7352 0035
W: www.vetcur.dk - www.vetcur.com - www.vetcur.de
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Mineraltilskud:
- ViVet urtemineral
Exceptionelt vitamin-, mineral- og urtetilskud
til alle heste. Med ét tilskud optimerer du din
hests grundfodring og tilgodeser hestens
samlede behov for:
- grundlæggende plantefodermidler
- vitaminer
- mineraler
- sporemineraler
- elektrolytter
Høj optagelighed skabt af organisk bundne
næringsstoffer.

- Beginner urtemineral
Exceptionelt vitamin-, mineral- og urtetilskud
til føl, plage og ungheste i voksealderen.
Med ét tilskud optimerer du unghestens
grundfodring og tilgodeser dens samlede behov
for:
- skræddersyede plantefodermidler
- vitaminer
- mineraler
- sporemineraler
- elektrolytter
Høj optagelighed skabt af organisk bundne
næringsstoffer.
Hud, pels og pleje:
- Cur1 - plejer og beskytter fra hov til øre, hele
året
- G2G - Good 2 Go - til småskrammer, tør og/
eller irriteret hud
- DentaCur - urtetandcreme
- LuQuit - effektive olier til boksen og stalden
- AgioVet - Kolloid sølv 10ppm
- Collosal - Kolloid sølv 10 ppm i sprayflaske

Fodertilskud:
Specialtilskud - skræddersyet til særlige behov.
Bestående af en unik kombination af hele
naturlige plantefodermidler opblandet i
økologisk olie.

-

DiVet - understøtter mave, tarm og fordøjelse
ImVet - ekstra næring til immunsystemet
ReVet - byggesten til muskler, led og knogler
NeVet - næringsstoffer til nerver og hormoner

- SolVet - blanding af naturlige detox-planter
- AdhD - til Alle de herlige Dyr
-

Rootz - plantenæring til cellerne
Nutz - nødder, kerner og frø
AM - plantenæring til opbygning
PM - plantenæring til oprydning

- ParaVet - prebiotisk tilskud, der understøtter
og styrker tarmfloraen - før, under og efter
parasitbehandling

Anvendelse, mængder og yderligere information:

- finder du på vores hjemmeside
www. vetcur.dk

