För ditt husdjurs hälsa
VetNutra säljer fodertillskott som är riktat
till din hund, häst och katt i första hand.
De olika preparaten verkar för att förebygga/motverka och återställa djurets
hälsa inom olika områden.

ledhälsan och är tillverkat av en patenterad blandning av glukosamin och ASU, avokadokärna och
sojaböner.

”

VetNutra är ett familjeägt företag med
säte i Skåne. Bolaget har funnits i
Sverige sedan i början 80-talet och
har sedan dess sålt ledande produkter till djursjukhus, kliniker
och veterinärer i landet. Vi får
kontakt med Jack Shirley som är
VD av företaget i Sverige. Där han
berättar mer om företaget och deras
produkter som de importerar från bland
annat USA, England och Italien.

Varför fodertillskott?
Det finns många anledningar till varför ditt
djur kan tänkas behöva tillkost till sin
vanliga föda. Dels för att hålla sig
friska och förebygga eventuella
sjukdomar och besvär. Men också
för att undvika slitage och åldring.
Men VetNutras kosttillskott ges
också till djur som behöver återställa
sig vid nedsatt funktion av exempelvis
lever, njure eller leder.
– Våra olika produktserier är alla anpassade
till varje djurras det vill säga, katt, hund och häst,
men gemensamt för alla våra preparat är att de
bland annat stödjer kroppsfunktionen. Samtliga
är dessutom naturligt framställda förklarar Jack.

VetNutras
produkter
samarbetar
med
veterinärer

Världsledande produkter
– Vi var till exempel först i Sverige med ta in glukosamin för djur. Produkten Cosequin är sedan
länge världsledande inom branschen och säljs hos
olika veterinärkliniker och veterinärer runt om i
landet, säger Jack.
Dasuquin är en vidare utveckling av deras mest
kända glukosamin tillskott, Cosequin, och är
framförallt till för hundar. Preparatet säljs endast
hos veterinärer. Det fungerar som ett tillskott för

Internationella produkter
Utomlands är samtliga produkter redan väl
etablerade och säljs i flera länder. Jack berättar
att exempelvis på Köpenhamns ZOO får djuren
deras fodertillskott. VetNutras kosttillskott är
helt enkelt till för att förebygga, motverka och
återställa ditt djurs hälsa.
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VetNutra är ett familjeägt företag som säljer fodertillskott främst till hundar,
katter och hästar.
www.vetnutra.com

