NeVet

skræddersyet næring til nerve-, hormon- og det endokrine system
Vores kæle- og husdyr lever et liv meget langt fra det de
evolutionært er tilpasset. Dette liv kræver utroligt meget
mentalt og emotionelt af dyrene, for at de kan klare vores
menneskeskabte hverdag.
For sociale og floklevende dyr som hunden og hesten kan
isolation, ændring i flokkens struktur, begrænset fysisk
aktivitet og generelt manglende forståelse for dyrets
basale psykiske behov, medføre stress i nerve- og hormonsystemets fine biokemi.
Det kan resultere i en lang række problemstillinger
relateret til adfærden, immunsystemet, hormonelle
ubalancer, endokrine dysfunktioner osv, fordi stressen
medfører et merforbrug af visse næringsstoffer, som så
kommer til at mangle andetsteds i kroppen.

NeVet til hest
Unik plantenæring
500 ml. olie

NeVet til hund
Unik plantenæring
500 ml. olie

For kattene, som er semisociale og tæt knyttet til deres territorie, betyder
samlivet med os mennesker, med artsfæller eller endda hunde en stor
mental udfordring. Ligesom hos hestene og hundene vil psykiske belastninger
som følge af ændring i kattens sociale og territoriale omfelt, ligeledes medføre
øget forbrug af næringsstoffer i hormon- og nervesystemet, alt afhængig
af hvordan katten oplever situationen.
Som dyreejer kan det være en udfordring at sørge for sit dyrs psykiske og
fysiske velbefindende i en travl hverdag med familie, arbejde og fritidsaktiviteter. Derfor har vi i VetCur skabt et unikt tilskudsfoder, skræddersyet til
at forsyne hhv. hunden, katten og hestens hormonelle, endokrine og neurologiske system, med de specifikke plantebaserede næringsstoffer systemerne
skal bruge i belastende situationer.

Kort sagt:

NeVet til kat
Unik plantenæring
250 ml. sirup

NeVet er ganske enkelt foder, der forsyner hunde, katte og heste med de næringsstoffer kroppen har
ekstra brug for i forbindelse med psykiske udfordringer i livet. NeVet er simpelthen næring til det
neurologiske, endokrine og hormonelle styresystem.
NeVet kan sagtens kombineres med vores øvrige produkter.

Et lille tip: Nytåret står for døren
NeVet kan med fordel gives i fuld dosering 1 måned før Nytår,
så dyrene får fyldt deres “næringsstof tanke” op i god tid.
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