
LITOPET®

LITOVET®

Udokumentowane działanie

Skład:
100% proszek z dzikiej 
róży, z miąższu (Rosa 
Canina L) zawiera m.in. 
Lito®.
Informacja żywieniowa:
włókno surowe 33%, 
białko surowe 5,6%, 
tłuszcz surowy 4%, 
popiół surowy 3,8%

<15kg  15 - 
30kg

>30kg

Proszek:  500g

Zwiększona zwinność 

Większa wytrzymałość

Lepsza jakość sierści

Zwiększona energia (starsze psy)

Zwiększona motywacja do treningu

Większa zdolność treningowa

Brak efektów ubocznych

Udokumentowane działanie:

ApS

Producent:
Hyben Vital Int. ApS
Klavseböllevej 2
DK-5953 Tranekär
www.hyben-vital.com

Dystrybutor w Polsce:
PHU Mirosław Guzy
ul. Wiosenna 79
42-622 Świerklaniec
Tel. 53 06 31 834 
info@litoflex.pl
www.litoflex.pl

= 2,5 g

Dawkowanie:

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym 
i chłodnym miejscu

Proszek: 1,5kg

Zwiększona zwinność

Większa wytrzymałość

Szybsza regeneracja po ciężkim 

treningu

Zwiększona motywacja do treningu

Większa zdolność treningowa

Brak efektów ubocznych

Skład:
100% proszek z dzikiej 
róży, z miąższu (Rosa 
Canina L) zawiera m.in. 
Lito®.
Informacja żywieniowa:
włókno surowe 33%, 
białko surowe 5,6%, 
tłuszcz surowy 4%, 
popiół surowy 3,8%

Jazda normalna
5g/100kg wagi/dzień

Trening intensywny/
konie pracujące
10g/100kg wagi/dzień

Przez 4 pierwsze 
tygodnie podwójna 
dawka

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym 
i chłodnym miejscu

Dawkowanie:

= 25 g

Udokumentowane działanie:

ApS

LitoVet® & LitoPet® jest wytwarzany na 
duńskiej wyspie Langeland przez firmę  
Hyben Vital ApS dzięki opatentowanej metod-
zie suszenia i produkcji. Firma Hyben Vital używa 
w produkcji wyłącznie jagód odmiany Rosa  
Canina L, w tym jagody Lito z własnej uprawy. 
100% proszek z owoców dzikiej róży ( ziarna 
i skórki ). Jest produktem bezpiecznym i 
wysokojakościowym.

Jedyny or yginał  z  Daniiw w w.l itop et.plw w w.l itovet.pl
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LitoPet® wyjątkowy suplementLitoVet® wyjątkowy suplement

Suplementy
dla psów i koni



Pionier w dziedzinie upraw owoców dzikiej róży
Aby zapewnić ciągłość dostaw i odpowiednią jakość używanych owoców 
dzikiej róży, Hyben Vital ApS jest pierwszą duńską firmą, która rozpoczęła 
uprawy owoców dzikiej róży.
Pole obsadzane jest przy pomocy specjalnie zaprojektowanej maszyny.
Po około 3 do 4 lat można rozpocząć na plantacjach pierwsze zbiory przy 
użyciu specjalnego kombajnu.
Kolejnym ważnym obszarem dla Hyben Vital ApS jest rozwój nowych 
odmian dzikiej róży. Przez wiele lat botanicy i agrotechnicy wraz z Hyben 
Vital ApS pracowali nad nowymi odmianami owoców dzikiej róży.
Cały czas trwają badania nad nowymi i specjalnymi właściwościami, a na 
dużych obszarach sadzi się odmianę owoców dzikiej róży Rosa Canina 
Lito®.
Badania kliniczne zwierząt
LitoVet® i Litopet® zwiększają aktywność zwierząt, potwierdzono to ba-
daniami klinicznymi na szwedzkich i duńskich psach.
Zwierzęta stały się łagodniejsze, bardziej zmotywowane i chętne 
do współpracy, szybciej odzyskiwały siły po ciężkim treningu i były 
zauważalnie szczęśliwsze.
Badanie bezpieczeństwa:
Ponadto w Australii przeprowadzono badanie bezpieczeństwa w celu 
wykazania, że produkty Hyben Vital Vet nie wykazują skutków ubocznych 
u zwierząt.
Wykazano, że proszek z owoców dzikiej róży tak samo dobrze wpływa na 
zwierzęta jak na ludzi.
Sekretem LitoVet® i LitoPet® jest opatentowany system suszenia i   pro-
dukcji, który gwarantuje unikalny i jednolity produkt o wysokiej jakości. 

Pro dukt  najw yższej  jakości

Międzynarodowe prezentacje  badań

O r yginał  z  duńsk iej  w yspy L angeland

Rozległe badania surowców prowadzone przez Hyben Vital ApS. 
wykazały, że są one unikalne wśród produktów naturalnych. Wyniki tych 
badań nie mogą być przenoszone na produkty z owoców dzikiej róży in-
nych producentów.
Poniżej lista uznanych kongresów, na których wyniki tych badań były 
prezentowane. Prócz tego istnieje wiele publikacji w fachowych czaso-
pismach międzynarodowych.

1997 Praga
1998 Florencja
1999 Waszyngton 
2000 Genewa, Pekin, Bratysława, Turku, Akwizgran
2001 San Francisco, Kopenhaga, Nowy Jork, Lipsk
2002 Berlin, Sztokholm, Tromsö, Karrebäksminde
2004 Malmö, Oslo, Chicago
2005 Rzym, Boston
2006 Anaheim, Praga
2007 Barcelona, FT. Lauderdale
2008 Rzym , Yokohama
2009 Montreal
2010 Bruksela
2013 Filadelfia
2014 Paryż
2015 Seattle, Hawana

Jest wiele kopii, ale tylko JEDEN oryginał

Nie wszystkie owoce dzikiej róży są takie same

Copyright © Hyben Vital ApS

2016 Rzym
2017 Madryt
2018 Rzym, Londyn
2019 Londyn

Plantacje owoców dzikiej różyHistoria firmy Hyben Vital ApS

Kiedy Erik „Farmer” z Tullebölle na wyspie Langeland (Dania) na początku 
lat 80-tych przechodził na emeryturę, jego zainteresowanie wzbudziły 
owoce dzikiej róży. Jedna z jego znajomych przez całe swoje życie 
spożywała dżem z surowych owoców dzikiej róży i nigdy nie chorowała. To 
go bardzo zaciekawiło, a jego natura wynalazcy zdecydowała o podjęciu 
badań. Rozpoczął różne eksperymenty i z biegiem czasu rozwinął własną 
metodę suszenia i mielenia owoców dzikiej róży. Tylko przy użyciu tej 
łagodnej metody składniki aktywne nie tracą swoich własności.

Gotowy produkt pakował do torebek i rozdawał wśród przyjaciół i zna-
jomych do testowania. Sukces przyszedł bardzo szybko. Dzięki ustnym 
przekazom wiedza o nowym produkcie rozszerzyła się na cały kraj. Co 
rozpoczęło się jako hobby, wkrótce doprowadziło do powstania nowej 
fabryki w Tullebölle. Pod fachowym kierownictwem syna Torbjörna Han-
sena aktualnie zatrudnionych jest ok. 20 pracowników. Produkty Hyben 
Vital sprzedawane są do wielu krajów. Stosowana metoda produkcji jest 
w przeważającej części świata opatentowana.

Torbjörn Hansen na plantacji 
owoców dzikiej róży

S amo chó d dostawcz y Erik a „Farmera”

Emeryt wystartował z globalną firmą.
Ludzie traktowali trochę z pobłażaniem starego 
„Farmera” ale dzisiaj badacze potwierdzają 
skuteczność działania owo-
ców dzikiej róży w utrzymaniu 
ruchliwości stawów.


