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Vetrogard® Intense
Tilskud til at støtte et sundt miljø i hestens mavesæk

Vetrogard® Intense er tilskud til heste, som af flere forskellige årsager kan have brug 
for ekstra støtte til fordøjelsessystemet herunder mavesækken. Vetrogard® Intense 
er baseret på sojabønnemel fermenteret af en specifik mælkesyrebakterie, hvilket er 
en helt unik metode, som giver et naturligt produkt til genoprettelse af ubalancer i 
mavesækken. 

Effekten af Vetrogard® Intense er dobbeltvirkende, hvor både syredannelse i mave-
sækken nedsættes og opretholdelsen af en sund slimhinde stimuleres. Det er 
meget vigtigt med en sund og stærk slimhinde, da den sørger for at holde syren 
inde i mavesækken. Hvis slimhinden svækkes, kan det skabe gener og ubehag hos hesten og nedsætte 
dens velbefindende. Hesten er fra naturens side indrettet til at æde de fleste timer i døgnet, og er derfor 
indrettet med en konstant udskillelse af mavesyre i mavesækken. Hvis hesten begrænses i at spise ved f.eks. 
restriktiv fodring eller har nedsat appetit, medfører det en større portion mavesyre i mavesækken end der 
forbruges på nedbrydning af foder. Det medfører et fald i pH, hvilket er sværere for slimhinden at modstå og 
slimhinden kan svækkes med ubehag til følge. Svækkelse af slimhinden i mavesækken kan f.eks. komme til 
udtryk ved nedsat appetit, kræsenhed, vægttab, vandig afføring, glansløst hårlag, ændret adfærd, hidsighed, 
modvilje mod opsadling, uro under ridning og nedsat præstation. Slimhinden kan svækkes af mange forskel-
lige årsager, hvor stress og/eller nervøs adfærd ofte kan være en årsag. Dette kan opstå i forbindelse med 
transport, konkurrencer, boksro eller lignende, hvor hesten tages ud af de daglige rutiner. Vetrogard® Intense 
kan derfor være en god hjælp til heste, som har brug for ekstra støtte. Kan også med fordel gives forebyg-
gende til heste, som ofte udsættes for uvante situationer eller, som ikke er gode til at håndtere ændringer i 
dagligdagen. 

Indeholder ingen forbudte stoffer og kan problemfrit anvendes til heste i alle aldre også heste i vækst. 

Sammensætning: mælkesyrebakterie fermenteret sojabønnemel. 
Analytiske bestanddele: Råprotein 52 %, Råfedt 0,4 %, Råaske 6,5 %, Træstof 2 %, Natrium 0,04 %.

Fodringsvejledning: 
Størrelse af hest/pony Daglig tildeling
Under 200 kg 1 mål
200-300 kg 1½ mål
300 kg-400 kg 2 mål
400-500 kg 2½ mål
500-600 kg 3 mål
600-700 kg 3½ mål
Over 700 kg 4 mål

1 mål (15 ml) = 10 gram
Produktet bør fordeles ligeligt i alle måltider og kan ikke erstatte en velafbalanceret foderplan. Ved tvivl om 
hestens almene tilstand, bør dyrlægen altid kontaktes. 

Kan fås i: 525 g (Varenr. 41090, 21 dages forbrug for 500 kg hest)
Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Låget skal sættes på efter brug. 
Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer.
Foderkategori: Tilskudsfoder til heste
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