Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Vetrocalm®

Kompletteringsfoder till hästar och ponnyer, som behöver mental
stötta i den dagliga träningen och hanteringen samt vid tävlingssituationer.

Vetrocalm® är en kombination av magnesium och aminosyrorna lysin,
methionin och tryptofan. Tryptofan är en viktig aminosyra. Denna aminosyra är startmolekyl för bildandet av serotonin, melatonin och niacin
(Vitamin B3). Alla 3 påverkar det centrala nervsystemet och stimulerar
frigivningen av signalämnen, som har stort inflytande på det mentala välbefinnandet. Om hästen har ett
ökat behov av tryptofan, kan vara medfött eller uppstå av exempelvis stress, så hjälper Vetrocalm, således att
hästen bättre kan hantera okända situationer och nya utmaningar. Magnesium ingår i många av kroppens
processer, och spelar en speciellt viktig roll i det centrala nervsystemet och i kroppens hantering av nervositet och ängslighet. Vetrocalm innehåller två specifika former av magnesium, magnesiumsulfat och chelerat
magnesium, som tillsammans ökar upptaget av magnesium.
Kombinationen av aminosyror och de 2 specifika formerna av magnesium medverkar till ett mera lugn och
koncentrerat beteende hos hästar med tendens till nervositet och oroligt beteende.
Healthy utgåvan innehåller 2 specifika former av magnesium och är till hästar som endast har ett ökat behov
för magnesium, men inte tryptofan.
Vetrocalm® Intense Instant innehåller inte magnesium och tryptofan, men är däremot helt unik, eftersom
den är baserad på Equine Oxyshot- teknologi i stället. Detta betyder att den verkar mycket snabbt (i loppet
av ca 30 minuter) och är särskilt lämpligt i nya och stressade situationer när det ska gå snabbt och lätt.
Innehåller inga förbjudna ämnen och kan problemfritt användas i längre perioder och vid tävling.
Notera: Vetrocalm är utvecklat till att blandas med fodret och får inte blandas med vatten till en röra. Detta
beror på att att Vetrocalm Growing, Healthy och Senior har en relativt hög nivå av magnesiumsulfat. . Om
stora koncentrationer av magnesiumsulfat blandas med en liten mängd vatten så kan värmeutveckling förekomma.
Brogaarden har testat Vetrocalm med en hel dagsdosis blandat med sockerbetsfibrer (1 dl) (ska blötas upp
i vatten!) och vatten (5 dl) vilket inte har utvecklat värme. Magnesiumsulfat är en godkänd ingrediens som
finns i många olika slags tillskottsprodukter, och producentens bruksanvisningar bör alltid följas.
Vi rekommenderar generellt sett att tillskottsprodukter fördelas med fodret över flera av dagens måltider.
Growing (Grön)

Healthy (Blå)

Senior (Lila)

Instant

Sammansättning:

Magnesiumsulfat,
Magnesiumkelat,
Natriumklorid,
Pepparmynt (0,5%)

Magnesiumsulfat,
Magnesiumkelat,
Natriumklorid og
Pepparmynt(0,5%)

Magnesiumsulfat,
Magnesiumkelat,
Natriumklorid,
Pepparmynt (0,5%)

Natriumklorid,
De-ioniseret vatten (Atlantisk).

Analytiska
beståndsdelar:

Råaska.....................67,5 %
Kalcium..................0,22 %
Fosfor......................0,06 %
Natrium..................2,02 %
Magnesium............13,5%

Råaska....................71,9 %
Kalcium.................0,48 %
Fosfor...........................0 %
Natrium.................3,35 %
Magnesium...........14,5%

Råaska.......................65 %
Kalcium..................0,15 %
Fosfor......................0,14 %
Natrium....................0,2 %
Magnesium...........15,5%

Råprotein......0,4 %
Råfett..............0,3 %
Råaska............0,3 %
Växttråd..........0,1%
Natrium.......0,12 %

Näringstillsatser:

Tryptofan...50.000 mg/kg
Vitamin B3....2.000 mg/kg
Vitamin B1........500 mg/kg
Vitamin B6........500 mg/kg
Vitamin C.....5.714 mg/kg,
Lysin ...........80.000 mg/kg,
Metionin....50.000 mg/kg

Vitamin B3 2.000 mg/kg
Vitamin B1 ........500 mg/kg
Vitamin B6....500 mg/kg
-

Tryptofan 50.000mg/kg
Vitamin B3 2.000 mg/kg
Vitamin B1.....500 mg/kg
Vitamin B6 .......500 mg/kg
Vitamin C 14.300mg/kg
-

-
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Utfodringsvägledning:
Daglig tilldelning av Vetrocalm Growing, Healthy och Senior (är lika):
Storlek på häst/
Uppstartsdos (upp till 7 dagar)
ponny
Under 300 kg
3 mått per dag
300-600 kg
6 mått per dag
Över 600 kg
9 mått per dag
1 mått (10 ml) = 10 gram

Underhållsdos
½ mått per dag
1 mått per dag
1½ mått per dag

1 tub/spruta Vetrocalm Intense Instant ges direkt i munnen på hästen/ponnyn ca 30 minuter innan behov.
Vid behov och eller hårt arbete kan 2 tuber/sprutor ges. Små ponnyer ges halv dos.
Produkten bör fördelas lika över alla måltider och kan inte ersätta en korrekt foderstat. Vid minsta tvivel om
hästens allmäntillstånd ska veterinär alltid kontaktas.
Kan fås i:
Growing:
		
Healthy:
		
Senior:		
		
Instant:		

300 g (varunr 41103, 30 dagars förbrukning för en 500 kg häst)
900 g (varunr 41104, 90 dagars förbrukning för en 500 kg häst)
300 g (varunr 41101, 30 dagars förbrukning för en 500 kg häst)
900 g (varunr 41102, 90 dagars förbrukning för en 500 kg häst)
300 g (varunr 41105, 30 dagars förbrukning för en 500 kg häst)
900 g (varunr 41106, 90 dagars förbrukning för en 500 kg häst)
2 x 25 ml (varunr 41100)

Hållbarhet: 18 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Locket ska sättas på efter användning. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på sidan av
burken/tuben.
Foderkategori: Kompletteringsfoder till hästar.
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