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Vetrogut Balancer Pro
-Et supplement til heste og ponyer med udfordringer i mave/tarm

Vetrogut Balancer Pro er en helt ny måde at forbedre tarmsundhed.

Vetrogut Balancer Pro adskiller sig fra andre produkter, da det er de metabolitter og næringsstoffer, som 
fremkommer ved forgæring af gærstammen Saccharomyces Cerevisiae, som er i og ikke gærstammen selv. 
Det betyder at vi kan springe et trin over og de gode metabolitter og næringsstoffer, som hestens tarm selv 
danner ved forgæring allerede, er tilgængelig for kroppen og giver et forspring. Det er især proteiner, antio-
xidanter, polyfenoler, peptider og nukleotider, som kan dannes ved forgæring. Flere af disse er næring for de 
gode tarmbakterier, hvilket betyder at indholdet af præbiotiske metabolitter er højt og sørger derved for at 
de gode bakterier kan udvikle sig og udkonkurrere de dårlige bakterier og balancen genoprettes i tarmen. 
Det er en naturlig måde at understøtte kroppens funktioner på. En sund og stærk tarmflora mindsker gener 
og problemer i tarmen, som vandig afføring og luft/gas i tarmen

En sund og velfungerende tarm giver immunsystemet overskud, men også flere af nærringsstofferne i 
Vetrogut Pro Balancer understøtter immunforsvaret direkte. Det aktive forsvar bliver derved bedre, men 
immunforsvaret er også involveret i restitution og muskelsystemet og flere vil opleve bedre præstation og 
udholdenhed under ridning.   

Vetrogut Pro Balancer understøtter et godt immunsystem, fremmer en god balance i tarmfloraens sammen-
sætning og generelt øger velfærd hos hesten. Det er derfor en god måde at holde din hest sund og glad.   

Sammensætning:
Fermentret gær (Saccharomyces Cerevisiae), produceret både i en flydende og fast fermenteringsprocess 
for at skabe en rig blandning af metaboliter; proteiner, peptider, antioxidanter, polyfenoler, organiske syre, 
fytosteroler, nukleotider, betaglukaner og mannanoligosackarider (MOS). 

Analytiske bestanddele: Tørstof: 89%, Aske 9%, Råfedt 1,5%, Råprotein 15% og Råfibre 25%. 

Vejledende fodringsanvisning:
Størrelse af hest/pony Daglig mængde (g) Daglig mængde (mål) Rækker til
Ponyer (under 400 kg) 7 g ½ mål 90 dage
Heste (400-600 kg) 14 g 1 mål 45 dage
Store heste (over 600 kg) 28 g 2 mål 22,5 dage

1 mål (20 ml) = ca. 14 g 

 
Kan fås i: 630 g (varenr. 53195)

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt og ikke i direkte sol. Luk emballage 
korrekt efter brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på 
emballagen. 

Må kun anvendes til dyr. Den daglige dosering er vejledende og afhængig af det enkelte dyr. Det anbefales 
at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder.
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