
VetCur

Produkter til: Hest
     Hund
     Kat
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Kære kunde

Med baggrund i min livslange passion for alle levende væsner på denne planet, er 
det min mission at udvikle naturlige, skræddersyede og innovative løsninger, der 
giver dyrene maksimal sundhed, velvære og livskvalitet.

Det er min erfaring, at nøglen til alle løsninger findes i naturens skatkammer.
Dyr, der lever i deres naturlige miljø, har fri adgang til det naturlige fødegrundlag, 
som de er evolutionært tilpasset.
For alle dyr gælder, at en større eller mindre del af deres kost stammer fra
planteriget - direkte eller indirekte. Planter leverer livsvigtige byggesten til alle 
kroppens organer og systemer og er derfor essentielle for en afbalanceret artskor-
rekt ernæring.

Sammenligner man dyrs ernæring med en computer, så svarer protein, fedt, kulhy-
drater, vitaminer og mineraler til computerens hardware. Næringsstoffer fra
planteriget via - urter, bær, bark, frugter, rødder, blomster, nødder osv. er derimod 
“softwaren”, som gør det muligt at udnytte “hardwaren” optimalt og derigennem 
sikre et langt og sundt liv.

På verdensplan kendes i dag mere end 30.000 aktive sekundære planteingredienser. 
Det er et gigantisk ernæringsmæssigt skatkammer, som vores tamme hus- og kæledyr 
desværre ikke har fri adgang til mere. 

Afbalanceret ernæring er altså som den computer, hvor hardware og software fun-
gerer sammen og sikrer optimal drift og holdbarhed...
VetCur Biotec omsætter på den måde forskning i oprindelig ernæring til udvikling 
af helt igennem naturlige tilskud, foder og koncepter, som i deres helhed er skræd-
dersyet til en bred vifte af dyrearters unikke biologiske og fysiologiske behov. 

  Kvalitet og helhedsorientering er den bedste recept!
  Hermed ønsker jeg dig og dit dyr et sundt og godt liv.

Venlig hilsen
Rebekka M. E. Gadeberg, MSc

Grundlægger og ejer
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GourMix erdelt op i 
en morgen- og aften 
blanding, for at tage 
hensyn til hundens liv 
blandt os mennesker.
 
Alle ingredienser er 
af højeste og reneste 
kvalitet - overvejende 
dansk oprindelse. Vi 
anvender så mange 
økologiske råvarer 
som overhovedet 
muligt.

GourMix fremstilles i 
Danmark. 

Hver foderblanding 
indeholder ligeledes 
en individuel tilpasset 
blanding af bær, rød-
der, blomster, bark, 
nødder med mere 
for at sikre, at din 
hund også får adgang 
til disse vigtige 
næringsstoffer i sin 
daglige ernæring.

8 kg - Super preminum fuldfoder. Rækker til 30 kg hund, middel aktivitet i 30 dage!

GourMix luksusmenuer indeholder ude-
lukkende kød, vitaminer og mineraler 
og findes i tre dåsevarianter med hen-
holdsvis kød og kallun, oksekød og med 
lam samt på pølseform som Leverpølse 
eller KraftMenu. 

De to sidstnævnte er skærefaste og 
derfor også kan anvendes som be- 
lønning eller til sporlægning i for- 
bindelse med træning og leg. 

Skånsomt forarbejdet og efterfølgende 
autoklaveret, så alle gode næringsstof-
fer bevares, og produktet får optimal 
holdbarhed.

GourMix - fuldfoder produkter til hund

I VetCur har forskning i ernæring ud fra 
hundens evolution, biologi og fysiologi 
resulteret i et sortiment af fuldfoder-
produkter, der kan bruges hver for sig 
og i kombination. 

På den måde får du, som hundeejer, 
endelig mulighed for at give din hund 
adgang til en skræddersyet, naturlig  
og varieret kost af højeste kvalitet  
- der er lige til at spise!

KVALITET ER DEN BEDSTE OPSKRIFT!

LuKSuSMENuER SOM DåSER OG SKæREFASTE PøLSER

TøRFODER
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I VetCur har forskning i ernæring ud fra 
kattens evolution, biologi og fysiologi re-
sulteret i et bredt sortiment af fuldfoder-
produkter, der tilgodeser kattens naturlige 

behov for og tilpasning til en bred vifte af 
næringsstoffer. Det medfødte katte-behov 
for afvekslende mad kan du nu tilgodese i 
tørkost og på dåse.

GourMix - fuldfoder produkter til kat

To super premium tørfoder varianter, der gør 
det nemt for dig at give din “stuetiger” en 
afbalanceret kost. Skræddersyet så de tilgo-
deser din kats naturlige behov for en meget 
bred vifte af næringsstoffer.

Det betyder f.eks., at den livsvigtige svovl-
holdige Beta-aminosyre Taurin forefindes i 
naturlig høj koncentration i foderet, og det 
giver din kat livskvalitet.

Ikke nok med det...Vi har også beriget men-
uerne med unikt afstemte blandinger af bær, 
rødder, græsser, bark, nødder, frugter, spirer 
mv. fra naturens eget skatkammer, så din kat 
får alt, hvad den skal bruge - hver dag! 
 
1,25 kg, 5 kg og 12 kg poser.

LuKSuSMENuER På DåSE
GourMix fuldfoder dåse-serien
• Fremstillet af bedste råvarer 
• Fjerkræ
• Oksekød 
• Fisk.

De friske råvarer, som udelukkende er kød, 
vitaminer og mineraler, forarbejdes skån-
somt og autoklaveres efterfølgende for at 
sikre optimal holdbarhed og at de gode 
næringsstoffer bevares.
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Katten er det rovdyr, der har det største byttedyr  
“menukort” - mere end 1000 forskellige byttedyr arter. 

TøRFODER 
GourMix Menu No. 1 & 2

And, økologiske majs, økologisk 
havre, fisk hele æg, kyllingelever, 
økologiske sojabønner, økologiske 
tomater, økologiske æbler, katost, 
hørfrø, blåbær, cikorie, artiskok, 
lakridsrod, marietidsel, stokrose, 
vitaminer og mineraler.
Tilsat: E vitaminer og citronsyre.

Menu No. 1

Fisk, økologisk rug, økologiske 
ærter, økologiske sojabønner, 
kylling, and, hele æg, økologisk 
spelt, kyllingelever, ølgær, citrong-
ræs, loppefrø, djævleklo, prik-
bladet perikum, gurkemeje, gin- 
seng, hindeastragel, ager padderok, 
aloe vera, rabarber, vitaminer og 
mineraler.
Tilsat: E vitaminer og citronsyre.

Menu No. 2
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Unik plantenæring
250 ml sirup

DiVet til katAlt det, du giver dit dyr at spise, er poten-
tielle byggesten til kroppens strukturer, 
systemer, celler, organer osv. Madens  
forvandling starter i fordøjelsestragten.  
En velfungerende fordøjelsestragt er der- 
for det fundament, hvorpå en sund og  
velfungerende krop er bygget.

Fordi det er af afgørende betydning at 
sikre, at det, der kommer ind i kroppen, 
også er til gavn for den, befinder 2/3 af 
kroppens immunsystem sig i forbindelse 
med fordøjelsestragten.

Hvad gør DiVet?
DiVet tilskudsfoder serien til henholdsvis 
kat, hund og hest er sammensat således, 
at dit dyr får målrettet næring til kroppens 
fordøjelsestragt samt tilhørende organer  
og systemer.

Hvorfor kan det være nødvendigt  
at give et tilskud med DiVet?
Når dyr får problemer med maven eller 
de tilstødende organer, f.eks. på grund 
af infektion med diarré til følge, så har 
kroppen brug for næring til at genopbygge 
tarmslimhinden, lave nye immunceller til 
det primære immunsystem og meget andet.

For at kunne lave disse strukturer/ 
organer skal kroppen have tilført mad,  
som indeholder netop de “byggesten,  
der kan anvendes til formålet. 

Sådanne ernæringsmæssige  
byggesten findes i DiVet.

DiVet - Tilskudsfoder serie til hest, hund og kat

D
iV

et

Unik plantenæring
i økologisk rapsolie

DiVet til hest

Et gammelt ordsprog siger: 
“du er hvad du spiser ...” 

Og det er sandt!

Unik plantenæring
500 ml olie

DiVet til hund
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Et stærkt og velfungerende immunsystem er 
kroppens livsforsikring eller naturlige skjold 
imod infektioner og sygdomme, fordi det 
sikrer, at kroppen forbliver sund og rask.
 
Lymfesystem, hvide blodlegemer, T- og 
B- lymfocytter, mastceller og mange andre 
celler og strukturer udgør kraftværket i 
immunsystemet.

Disse mange millioner af celler skal hele 
tiden arbejde og fornys, og det kræver 
bestemte næringsmæssige byggesten. 

At vedligeholde og ernære et stærkt  
immunsystem er derfor af afgørende  
betydning for et langt og sundt liv. 

Hvad gør ImVet?
ImVet tilskudsfoder serien til henholdsvis 
hest, hund og kat er sammensat, så dit dyr 
får målrettet næring til immunsystemets 
celler og strukturer samt tilhørende organer 
og systemer. 

Hvorfor kan det være nødvendigt  
at give et tilskud som ImVet?
Infektioner, allergier og andre symptomer, 
der peger på, at immunsystemet ikke har 
det godt nok, kræver medicinsk behandling 
og god målrettet ernæring. 

De nøje afstemte plantenæringsstoffer, der 
findes i ImVet serien, er skræddersyet til 
dyrenes specifikke biologi, og giver kroppen  
den ekstra næring, den har brug for. 

ImVet - Tilskudsfoder serie til hest, hund og kat

Im
Ve

t

Unik plantenæring
250 ml sirup

ImVet til kat

Unik plantenæring
500 ml olie  
med målebæger

ImVet til hund

Unik plantenæring
500 ml olie  
med målebæger

ImVet til hest

Immunsystemet har mange opgaver i kroppen.
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ReVet - Tilskudsfoder serie til hest, hund og kat

Re
Ve

t

Muskler, sener, knogler, ledvæske, brusk  
og så videre er blot nogle af de mange  
strukturer, som udgør hele led og bevæge- 
apparatet, og gør det muligt for dit dyr  
at bruge sin krop - fysisk. 

Alle disse mange strukturer har et stort  
forbrug af en bred vifte af vigtige 
næringsstoffer for, at processerne kan  
fungere optimalt.

Hvad gør ReVet?
ReVet tilskudsfoder serien til henholds- 
vis hest, hund og kat er sammensat, så  
den tilgodeser led og bevægeapparatets  
behov for mange vigtige vegetabilske 
næringsstoffer.

Hvorfor kan det være nødvendigt  
at give et tilskud som ReVet?
• Akutte eller kroniske skader på  
 knogler, led, muskler eller sener 
• Slid
• Autoimmune sygdomme...
- er blot nogle af de problemer, der kan 
ramme led og bevægeapparatet. 

Symptomer på problemer i led og bevæge-
apparatet kræver ofte medicinsk behandling 
og en ernæringsvejledning.

De nøje afstemte plantenæringsstoffer,  
der findes i ReVet serien, er skræddersyet 
til at give led og bevægeappatet ekstra 
tilskud af afstemte ernæringsmæssige  
byggesten, ved behov.

Unik plantenæring
250 ml sirup

ReVet til kat

Unik plantenæring
i økologisk rapsolie
med målebæger

ReVet til hest

Unik plantenæring
500 ml olie  
med målebæger

ReVet til hund

Når led- og bevægeapparatet er velfungerende 
giver det naturlig livsglæde og livskvalitet.
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NeVet - Tilskudsfoder serie til hest, hund og kat

N
eV

et

Unik plantenæring
250 ml sirup

NeVet til kat

Unik plantenæring
500 ml olie  
med målebæger

NeVet til hund

Unik plantenæring
500 ml olie  
med målebæger

NeVet til hest

Heste og hunde er fra naturens side flok-
levende, sociale dyr og er nært knyttet til 
de individer, der er i deres flok - mennesker 
som dyr.

Ændringer i flokstrukturen, de sociale eller 
fysiske rammer, har indflydelse på såvel 
hestens som hundens psykiske overskud.  

Katte er på den anden side delvist sociale 
dyr, som gennemgående lever alene eller i 
mindre fællesskaber, hvor hvert individ har 
sit eget jagtterritorie og sin egen hierakiske 
plads. Kattens nære tilknytning til sine om-
givelser og boligen gør, at enhver ændring 
i kattens hverdagsrytme eller territorie har 
indflydelse på kattens psykiske overskud.

Kroppens centrale “styreorgan” består af 
nervesystem, hormonsystem, visse centre i 
hjernen og forskellige endokrine kirtler med 
videre, som “oversætter” dyrets fortolkning 
af sine omgivelser til biokemiske produkter. 
For at kunne foretage disse komplekse op-
gaver kræves der mange og nøje afstemte 
næringsstoffer til såvel proces som produkt.

Hvorfor kan det være nødvendigt  
at give et tilskud som NeVet?
I perioder, hvor “styreorganet” skal  
arbejde ekstra, har kroppen brug for  
ekstra næringsmæssige byggesten. 

Disse byggesten er afstemt til kattens, hun-
dens og hestens specifikke biologi og behov.

Et velfungerende nerve- og hormonsystem er  
alfa-omega for optimal daglig trivsel.
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For alle dyr gælder, at en større eller min-
dre del af deres kost stammer fra planter-
iget - direkte eller indirekte. I dyrenes 
naturlige miljø har de fri adgang til alle de 
næringsstoffer de skal bruge og er evolu-
tionært tilpasset til. 

På verdensplan kendes i dag mere end 
30.000 aktive og sekundære planteingre- 
dienser. Det er et gigantisk ernæringsmæs-
sigt skatkammer, som vores tamme hus-  
og kæledyr desværre ikke længere har fri 
adgang til. 

De godt 70 milliarder celler, som en krop  
består af, har dagligt brug for at få tilført 
disse næringsstoffer. Derfor er plante-
næringsstofferne også af vital betydning  
for en afbalanceret arts-korrekt ernæring.

Sagt på en anden måde...
Sammenligner man dyrenes ernæring med, 
hvordan en computer virker, så udgør fedt, 
protein, kulhydrater, vitaminer og mineraler 
“hardwaren”. For at kunne bruge compu-
teren, har man brug for passende software. 
Næringsstoffer fra planteriget er den 
“software”, der gør det muligt at udnytte 
“hardwaren” maksimalt samt sikre optimal 
“drift”. 

Derfor er ViVet tilskudsfoder serien til 
henholdsvis hest, hund og kat sammensat, 
så du kan give dit dyr et sundt og nærende 
hverdagstilskud af: Planter, bær, bark, nød-
der, rødder, blomster og meget andet.

Vi
Ve

t

Vivet til kat
Sundt hverdags-
tilskud 
250 ml. sirup

Vivet til hund
100 gr/1,5 kg/5 kg
Sund belønning

Vivet til ilder
Sundt hverdags-
tilskud

ViVet - Tilskudsfoder serie til hest, hund og kat

Kroppens systemer behøver et dagligt  
tilskud af de rette næringsstoffer.

Vivet til hest
Unik plantenæring
i økologisk rapsolie
med målebæger
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Tobisolie

RIG På uMæTTEDE FEDTSyRER  
OG AKTIVE FyTOINGREDIENSER

   til hund og 
kat er et sundt daglig 
tilskud til foderet. Den 
røde Tobis er en fed fisk, 
og olien er derfor rig på 
flerumættede fedtsyrer. 
Vi har skræddersyet en 
planteblanding til Tobiso-
lien, som supplerer oliens 
næringsstoffer, og på den 
måde bliver Tobisolien 
meget mere end blot et 
sundt fedt tilskud.

Vi har gjort det nemt for dig at 
vælge præcis det olietilskud, der 
passer til din hund eller kats behov.

De fire hundeolier er baseret på 
økologisk rapsolie, som er rig på 
omega 3, 6, 9 fedtsyrer, alfa-lino-
lensyre og proteiner. 

De skræddersyede planteblandinger 
i hvert produkt beriger olierne 
med mange vigtige og naturlige 
plantenæringsstoffer for maksimalt 
udbytte.

Olieserier - til hunden

O
lie

se
ri

er

  
er til voksne 
og ældre 
hunde, der 
har brug for 
et ekstra 
tilskud 
for at få  
styrken  
igen.

  
er ud- 
viklet for
at sikre, 
at din 
hvalp får
en stærk 
start på 
et langt 
og sundt 
liv.

   
er til den  
aktive hund  
og hunden,  
som gerne  
må tage 
et par  
kilo på. 

 er til  
alle hunde med  
behov for et  
ekstra tilskud  
af de essen- 
tielle fleru- 
mættede fedt- 
syrer, GLA og  
aktive fyto- 
ingredienser.

Omega

Advance

Beginner

Energy

I VetCur er olie meget 
mere end bare fedt...
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Er Start egnet til små hvalpe?
Start er også særdeles velegnet til at 
hjælpe hvalpe, der har brug for ekstra 
næring, fordi de er små eller under-
ernærede. Til disse hvalpe kan man lave  
en mere koncentreret blanding som anvist 
på emballagen.

Start er nøje sammensat, så den efter-
ligner hvalpens behov for alle de vigtige 
grundlæggende næringsstoffer, og dertil 
har vi tilføjet en helt igennem unik bland-
ing af fytoingredienser, som giver hvalpen 
et afbalanceret og nærende tilskud - fuld  
af sund fornuft.

Hvad gør Start?
Start hjælper hvalpene med at få en 
stærk start på et langt og godt hundeliv. 

Start til hvalpe - rundt om næringsrig!

St
ar

t

Start gives som et tilskud til hvalpene sammen med  
modermælken eller for at lette overgangen til fast føde. 

Oprøres blot i kogt og afkølet vand og er så klar til at servere.

  er særdeles velegnet 
til hvalpe der har brug for ekstra 
næring.

Start

Start Findes i 360 g og 1,9 
kg skræddersyet til hvalpenes 
behov
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Cur1 
Hverdagens usynlige skjold

Hund og kat:
95% af lopperne og flåterne befinder sig  
faktisk IKKE på vores dyr, men derimod i 
om- 
givelserne. Selvom altså blot 5% angriber 
din hund eller kat, kan de være årsag til en 
lang række problemer for dit kæledyr. De 
unikke formler i Cur1 til kat og hund består 
udelukkende af naturlige ingredienser, som i 
deres helhed beskytter din hund og kat mod 
parasitternes  
irriterende angreb, og samtidig giver Cur1  
huden og pelsen den pleje og beskyttelse,  
den skal bruge i hverdagen.

Hest:
Sommer-plageånderne: Mitter, myg, klæg,  
hestebremser, fluer og så videre giver en 
lang række irriterende angreb på din hest 
og kan  
være årsag til hudproblemer og sygdomme.

Sur stråle, mug, hud og pelsmider er andre 
plager, som kan ramme hesten året igen-
nem. 

Cur1 til din hest har en helt enestående 
formel, som giver din hest al den pleje og 
beskyttelse, den skal bruge fra øre til hov 
hele året.

Hud- & pelspleje - til hund, kat og hest

Cu
r1

Cur1 til kat, hund eller hest

Komplet pleje og beskyttelse 
af hud og pels, fra øre til 
hov/pote... - hele året!
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2Cur     

Mild og målrettet, hjælper i dybden

Problemløseren tilpasset til kat og hund. 
Hud- og pelsmider, hotspots, kløende rød hud og eksemer, ildelugtende 
 ører er nogle af de udfordringer, der kan ramme hud- og pelsorganet.  
Den unikke formel i 2Cur     er fremstillet af udsøgte planter, så den 
enestående sammensætning og forarbejdning giver huden den næring,  
der er behov for, så hudorganet får hjælp til at hjælpe sig selv.

LuQuit
Specialprodukt til dyrenes omgivelser

Problemløseren til dyr, som lider under gentagne eller massive parasit- 
angreb. Parasitter som lopper, lus, mitter, myg, deres æg, nymfer og  
larver kan forårsage en lang række problemer som f.eks. sekundære  
infektioner som, når lopper overfører æg af bændelorm til deres vært  
eller, de giver nedsat immunitet og dermed øget risiko for infektioner mv.

LuQuit sprayes i dyrenes omgivelser, på deres sovepladser, i boksen, 
på dækkener, på tæpper osv., hvor produktet reducerer det samlede  
parasittryk. 

LuQuit består udelukkende af naturlige ingredienser, som er effektive 
overfor problemet uden at være giftig overfor dyr eller mennesker.  
Produktet bruges udelukkende i omgivelserne og ved anvendelse  
sørges for, at dyret er ude, og der luftes grundigt ud i 1/2 til 1 time  
inden dyret, igen kommer ind...grunden er,  
at produktet har en stærk lugt, som mange  
dyr finder ubehagelig.  

Vi beder dig derfor, som dyreejer 
at tage dette hensyn til dit dyr.

e

Hud- & pelspleje - til hund, kat og hest

2C
ur

e 
- 

Lu
Q

ui
t

e

er rig på aktive phytostof-
fer, specielt udviklet, så 
den hjælper huden med at 
hjælpe sig selv.

2Cur   til kat og hund

Problemløser til dyr,  
der lider under gen- 
tagne parasitangreb.

LuQuit specialpleje  
til hund, kat og hest
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De således mere end 150.000 kendte 
proteinmolekyler, man kender til i 
kroppen, stammer fra såkaldt genek-
spression. Når det er sagt, betyder 
det ligeledes, at gener udelukkende 
aktiveres - i en sund og rask krop vel at 
mærke - når der er behov herfor, dvs. 
at der kommer et signal fra det omgiv-
ende miljø, som nødvendiggør dan-
nelse af genprodukt. I løbet af dagen 
er kroppen f.eks. konstant beskæftiget 
med at bygge og reparere celler, væv, 
organer og systemer. Til det formål skal 
kroppen bruge en masse byggesten, 
som den får fra kosten, der indtages. 
I løbet af natten, eller når kroppen 
hviler, er helt andre processer aktive, 
som f.eks. afgiftning, fejlfinding oma. 
Også her skal kroppen bruge bestemte 
ernæringsmæssige byggesten.

Immunsystemet, som jo er konstant 
påvirket af det omgivne miljø, skaber 
eller ændrer ekspressionen af de bagv-
edliggende gener ud fra organismens 
fortolkning af det omgivne miljø. 

Denne mekanisme kaldes epigenetik, 
og er den moderne videnskabs værktøj 
til at forstå mange af de mekanismer, 
man i gamle dage troede generne 
bestemte over. Kort sagt - vi er ikke 
ofre for vores gener, vi er et produkt af 
vores fortolkning af vores liv/miljø. 

Den Røde og Den grønne er produkter, 
som tilsammen giver kroppen de byg-
gesten, kroppen skal bruge for at tage 
vare om sig selv og ligeledes genskabe 
optimale processer - fra gen til system 
så at sige.

Den Røde og Den Grønne
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kombinationsprodukter til hunde, katte og heste

Kroppens arkitekttegning, også kaldet generne, indeholder 
blot opskrifterne på, hvordan alle kroppens dele skal bygges. 

DEN RøDE

gives om morgenen,  
og tilfører de  
vitale nærings- 
stoffer kroppen  
bruger dagen 
igennem for at  
gennemføre  
dagens opbyg- 
nings-, repara- 
tions- og  
kontrol- 
opgaver. 

DEN GRøNNE

gives om aftenen 
og komplimenterer  
Den Røde, hvorved 
næringsstofferne,  
der frigøres natten  
igennem, sikrer  
optimal “oprydning”  
af ødelagte eller  
dårligt fungerende  
celler, væv,  
organer og systemer  
og dermed bidrager  
til restituering  
og godt helbred.
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Tilskudsfoderet,  10 “Gode Grunde”, er skræddersyet til 
hunde, katte og hestes biologi og fysiologi.

10 “Gode Grunde” er skabt ud fra det faktum, at mange dyr 
får en meget ensidig ernæring. Selvom de får tilført protein, 
fedt, kulhydrater, vitaminer og mineraler via deres foder, kan 
disse primære foderkilder ikke “erstatte” deres helt igennem 
naturlige behov for grundlæggende plantenæringsstoffer til 
kroppens fysiologiske fundament eller de fysiologiske “grund-
søjler”, om man vil.
Enhver form for ernæringsmæssig ubalance eller fejl, kan 
starte en negativ fysiologisk spiral, som kan give symptomer på 
“burn out”, almen træthed, organ, system eller celleproble-
mer/ sygdomme. 

10 “Gode Grunde” tilfører her grundlæggende næringsstoffer 
til kroppens fundament, der har ansvaret for opbygning   
af sunde og velfungerende celler, væv, organer og systemer, 
så disse kan fungere optimalt.

KerneKraft Koncentreret næring fra nødder, 
kerner og frø.
Nødder, kerner og frø er gode kilder til naturlige vitaminer,  
mineraler, aminosyrer og sunde fedtstoffer. Afhængig af kilden,  
bidrager ingredienserne med en palette af næringsstoffer,  
som nærer immunsystemet, giver energi til alle kroppens  
processer og booster fordøjelsessystemet.

Som alle plantefodermidler, er nødder, kerner og frø  
ufuldstændige protein- og fedtkilder og kan derfor med fordel 
kombineres med den øvrige fodring for optimal protein for- 
døjelse, at hjælpe ved genopbygning af celler, væv,  
organer og systemer generelt.

Et tilskud nødder, kerner og frø tilfører ligeledes en bred vifte  
af vitaminer, som: vitamin C, D, E, K og alle B vitaminer, kalcium,
magnesium, fosfor og kalium. Derudover forsynes kroppen med  
mange vigtige sporemineraler som f.eks. mangan og zink,  
aminosyrer som arginin, methionin, histidin, tyrosin og  
listen fortsætter…

Et supplement med nødder, kerner og frø er således af  
enorm betydning for vedligeholdelse og genopbygning af  
kroppens strukturer, man kan sige, at det er naturens  
egen vitamin og mineral tablet.

10 “Gode Grunde” Fundamental plantenæring
efter naturens egen opskrift - lige til at spise!
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Kernekraft og 10 Gode Grunde  (10)
 til hund, kat og hest
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Det er således, at i områder med 
høj luftfugtighed og høje tem-
peraturer lider  20% af alle hestene 
under nedsat eller manglende sved-
produktion. Denne tilstand kan ikke 
alene være et problem, den kan 
invalidere og endda true hestens 
overlevelse. 

Dette specialtilskud til heste er 
skabt på baggrund af ønsker fra 
vores hestekunder om at give deres 
heste optimal velvære og restituer-
ing efter arbejde i varme og fugtige 
perioder, hvor hestens fine biologi 
sættes på en hård prøve.

Forløbet er uhåndteret en negativ 
spiral, hvor hesten indlednings-
vis har reduceret svedafsondring 
i forbindelse med arbejde under 
varme og fugtige forhold. Diag-
nosen kan da være puff-disease 

eller hypohidrose. Symptomerne 
er tung vejrtrækning og pletformig 
svedafsondring eller ingen sved, 
forhøjet puls og hævet kropstem-
peratur,  såvel i forbindelse med 
aktivitet som længe efter ophør af 
aktivitet. Forbliver hestens miljø 
varme-stressende for hestens fysi-
ologi, kan denne tilstand forværres  
og udvikle sig til en kronisk tilstand  
af anhidrosis, som kan være 
livstruende for hesten. 

ProHydra er skræddersyet til de 
mange heste, som belastes ekstra i 
varme og fugtige perioder af året  
på grund af nedsat evne til temper-
aturregulering via svedafsondring. 
Produktet tilfører målrettede 
næringsstoffer, som kroppen har 
ekstra brug for til at tilpasse sig og 
håndtere høje temperaturer og høj 
luftfugtighed.

ProHydra - skræddersyet til heste 
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AgioVet - Sølv på kolloid ionform

Kolloid sølv har været kendt i år-
hundreder som naturlig antimikro-
bielt middel. AgioVet kan med 
fordel bruges til desinfektion af 
dyrs foderskåle og drikketrug. Det 
kan også anvendes til at desinficere 
dyrs drikkevand f.eks. i forbindelse 
med mistanke om at drikkevandet 
kan være mikrobielt forurenet.

5-25 ml. (1-5 teskefuld)
AgioVet tilsættes 1 liter belastet 
vand, afhængig af behov og 
omrøres. Efter 15 minutter er 
den bikrobielle belastning nær 
nul, og kan nu trygt bruges som 
drikkevand.

Hestes behov for at svede kan påvirkes  
voldsomt under ekstreme klimaforhold

Naturlig desinfektion
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Ad
hDAdhD - Alle De Herlige Dyrs tilskudsfoder

Når det er svært at holde fokus

• Adfærdsmæssig - kan variere fra 
tilstande af massiv sløvhed eller apati 
til hyperaktivitet, irritabilitet, have 
svært ved at interagere eller har et 
“varmt” temperament. 

• Fysisk - hurtigt vægttab kombineret 
med besvær ved at genvinde optimal 
vægt. Dårlig pelskondition, lugt fra 
krop og mund mv. Denne tilstand kan 
være opstået i forbindelse med kort 
tids stress, eller den kan være kom-
met langsomt på grund af vedvarende 
suboptimal ernæring.

• Fysiologisk - dårlige blodværdier, 
dårlig tarmflora og tarmfunktion, de-
hydrering,  væskeophobning, nedsat 
eller dårlig organfunktion mm.

AdhD er udviklet til at understøtte 
alle kroppens overordnede vitale 
processer, så dyret genvinder livs-
kvalitet og velvære hurtigst muligt. 
Den unikke og særdeles brede vifte 
af phytonæringsstoffer, som findes i 
AdhD, er vigtig for at tilføre alle krop-
pens milliarder af celler nok næring 
til, at de kan restituere medens, de 
varetager deres daglige aktiviteter.

AdhD er et pulver og kan derfor let 
drysses over foderet eller suspenderes 
i olie, hvorefter det kan gives oralt 
ved hjælp af en sprøjte.

Selv om de fleste dyr fodres efter deres 
huld og behov, sker det, at de ikke får alle 
de plantenæringsstoffer, som de skal bruge 
for at opnå optimal livskvalitet.

Ligeledes findes der dyr, som i kortere eller 
længere perioder opleve ernæringsstress, 
som f.eks. når de løber hjemmefra eller lig-
ger skadet i længere tid inden, de reddes. 

Andre igen kan opleve ernæringsstress i 
forbindelse med foderskift, ophold på  
internat, ændringer i deres nærmiljø,  
som stresser dem, eller i forlængelse af 
svær sygdom. 

Hvilke symptomer kan være forårsaget  
af en overordnet mangel på næringsstoffer?
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ParaVet - tilskudsfoder til hund, kat og hest

Ormekur eller antiparasit produkter er 
lægemidler, som skal ordineres af dyrlægen.

Grunden til dette er for at sikre, at de  
aktive ingredienser som dræber parasit-
terne, anvendes når det er nødvendigt  
(konstateret parasit tilstedeværelse) og  
i de rigtige mængder. 

Parasitter har det nemlig med at finde  
måder at overleve på og kan derfor udvikle 
resistens mod de aktive ingredienser og så 
har parasitproduktet ingen effekt mere.

Hvorfor så ParaVet?
ParaVet er et tilskudsfoder til katte, hunde 
og heste, baseret på en økologisk sirup og
tilsat en blanding med 9 planter. 

Hvornår gives ParaVet?
ParaVet gives typisk i forbindelse med 
traditionel ormekur behandling eller til at 
optimere tarmens flora og miljø.

Dette har indirekte virkning på parasitters 
trivsel, idet dyrets øgede modstandskraft 
mod tarmparasitter og lignende, reducerer 
det samlede parasit-tryk i kroppen. Dermed 
øges også livskvaliteten for dyret.

Hvordan gives ParaVet?
ParaVet kan gives som en intensiv kur i 5 
dage, eller som et tilskud i forbindelse  
med en traditionel ormekur for at sikre  
et velfungerende tarmmiljø.

Unik plantenæring
Økologisk sirup. 
Kat og lillle hund.

Unik plantenæring
Økologisk sirup. 
Katte/større hunde.

Unik plantenæring
Økologisk sirup. 
Store hunde/heste.

ParaVet - 100 ml

ParaVet - 250 ml

ParaVet - 500 ml

Er det en ormekur? Nej, ikke 
i traditionel forstand.
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Du får: 

• Adgang til de bedste råvarer, der findes  
 på markedet i dag! 

• Konventionel produktion, idet det i  
 øjeblikket forholder sig således, at  
 efterspørgslen er større end muligheden  
 for udbud! 

• Leverandører for hvem kvalitet og  
 samvittighed er i højsædet!

• Enkelt og ligetil mulighed for at fodre  
 naturligt og afbalanceret!

• Produkter fra mindre land- og fritids dyre- 
 brug, hvor dyrene har oplevet øget dyre- 
 velfærd! 

 
• Den bedste råvarekvalitet direkte fra  
 human fødevareproduktion!

• Leverandører med minimum 20 års  
 erfaring indenfor produktion og leverance  
 af råt, frosset og tørrede foderprodukter  
 til kæledyr!

• Produkter du ved behov kan blanchere i 
 varmt vand! 

• Alle Naturals produkter kan nemt kom- 
 bineres med GourMix og øvrige VetCur 
 tilskud, ligesom det omvendte også er  
 tilfældet! 

VetCur Naturals - naturligt foder, helt enkelt
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Stort udvalg af råfoderprodukter til hunde og katte.
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Info:

VetCur Biotec ApS/VetCur Naturals ApS
Feldumvej 35
DK-6100 Haderslev

T: +45 7352 0035
F: +45 7354 0035

W: www.vetcur.com
M: contact@vetcur.dk

Reg. 208-R 887 556

In
no

va
ti

ve
 lø

sn
in

ge
r 

ti
l d

yr

Inspired by nature
Powered by science


