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Vetrogut Balancer Pro
- Ett kompletterande mag- och tarmtillskott för hästar och ponyer 

Vetrogut Balancer Pro är en blandning av gynnsamma metaboliter (proteiner, peptider, antioxidanter, polyfe-
noler, organiska syror, fytosteroler och nukleotider) tillsammans med betaglukaner och mannanoligosackari-
der stöder hälsan och ger bättre prestation.

De unika metaboliterna i Vetrogut Balancer Pro stöder en säker matsmältning genom att balansera immun-
systemet och tarmmikrobiotan samtidig som tarmens yta och struktur optimeras. Den prebiotiska aktivite-
ten i Vetrogut Balancer Pro bidrar till att främja en sund bakteriebalans i grovtarmen. Produktens antioxidan-
tegenskaper förbättrar samtidigt immunfunktionen. Vetrogut Balancer Pro fungerar som multivitamin för din 
häst, och ger vitalitet och hälsa.

De viktigaste fördelarna:
• Tarmhälsa – bidrar till att stödja tarmvävnad och gynnsamma bakterier
• Immunfunktion – stärker immunsystemets första försvar
• Förbättring av viktiga markörer som är gynnsamma för träning och prestation 
• Bättre matsmältning och upptagning av näringsämnen

Vetrogut Balancer Pro har också visats kunna hjälpa hästen före, under och efter träning: 
• Öka nivån av fria fettsyror
• Bidrar till en stabilare blodsockernivå
• Fler röda blodkroppar 
• Lägre mjölksyranivå 
• Reducerad puls efter träning 

Sammansättning: Fermenterade jästceller (Saccharomyces cerevisiae) - producerat både i en flytande och 
fast fermenteringsprocess för att skapa en rik blandning av metaboliter; proteiner, peptider, antioxidanter, 
polyfenoler, organiska syror, fytosteroler, nukleotider, betaglukaner och mannanoligosackarider (MOS).

Analytiska beståndsdelar: Torrsubstans 89 %, Råprotein 15 %, Råfett 1,5 %, Växttråd 25 %, Råaska 9 %

Utfodringavägledning (Rekommenderat dagligt indtag):

Storlek på häst/ponny Daglig mängd (g) Daglig mängd (mål) Tillräckligt för
Ponnyer (under 400 kg) 7 g ½ mål 90 dage

Hästar (400-600 kg) 14 g 1 mål 45 dage

Stora hästar (över 600 kg) 28 g 2 mål 22,5 dage
1 mått (20 ml)= ca. 14 g

Kan fås i: 630 g (varunummer 53195)

Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Förvaras på ett svalt torrt ställe och inte i direkt solljus. Byt 
lock efter användning. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batch-
nummer på burken.

Används endast till djur. Ovan ska ses som en generell vägledning. Kontakta veterinär vid minsta tvivel om 
hästens allmäntillstånd. 

Foderkategori: Foderråvara
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