
Lito® Hyben
For leddenes bevægelighed
Med egne placebokontrollerede 
forsøg, der dokumenterer at  
hyben hjælper til at vedligeholde 
leddenes bevægelighed.

Lito®C
Bevarer immunforsvaret
C vitamin hjælper til at vedligeholde et 
normalt fungerende immunforsvar og 
modvirke træthed og udmattethed.

Lito® Olie 
Til tør og skadet hud
En nærende og reparerende 
kvalitetsolie.

De originale 
naturprodukter 
produceret på 

Langeland

Erik Farmers 
Hyben Vital ApS

Hyben Vital International ApS     www.litohyben.dk

D e n  o r i g i n a l e  f r a  L a n g e l a n dw w w . l i t o v e t . d k

LitoVet® produceres på Langeland af Hyben
Vital ApS ved en patenteret tørrings- og frem-
stillingmetode.
Der bruges kun særligt udvalgte bær af sorter-
ne Rosa Canina L, her i blandt virksomhedens
egne Lito® bær.
100 % hybenpulver med både skal og kerne.
Din sikkerhed for et kvalitetsprodukt.

ApS 

Producent:
Hyben Vital Vet ApS
Klavsebøllevej 2 - Tullebølle
DK-5953 Tranekær

Tlf. +45 62 50 16 92
info@hyben-vitalvet.com

ApS 

LITOVET®

DOKUMENTERET VIRKNING!

FODERMIDDEL
TIL HUNDE

LitoVet®et unikt fodermiddel.

Ingredienser: 
100% Hybenpulver med 
kerner (Rosa Canina L) 
her i blandt Lito®.

Næringsdeklaration: 
Træstof: 33 %, Råprotein: 
5,6 %, Råfedt: 4,0 %, 
Råaske: 3,8 %.<15kg  15 - 

30kg
>30kg

= 2,5 gram

Opbevares tørt og
beskyttet mod varme,
samt utilgængeligt
for børn.

Anbefalet daglig dosis

Pulver: 150g

Øget smidighed

Bedre udholdenhed 

Forbedret pelskvalitet

Øget energi (ældre hunde)

Højere kapacitet ved træning

Øget motivation for træning

Den originale fra Langeland 

Ingen bivirkninger

DOKUMENTERET VIRKNING:

Den gode råvare er med til at sikre 
kvaliteten, som LitoVet® er kendt for. 
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For leddenes 
bevægelighed

Lito® Hyben


