Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Vetrofen® Healthy

Tillskott av naturliga antioxidanter för hästar och ponnyer som behöver stöd för
underhåll av rörelseapparaten i vardagen.
Cellerna i hästens kropp befinner sig normalt i balans. Skadliga metaboliska föreningar neutraliseras ständigt av kroppens egna försvarsmekanismer. Men ibland
kan externa påfrestningar som träning, uppstallning eller vardagsstress, störa jämvikten eftersom kroppens eget förråd av antioxidanter överskrids. Därför känns det
naturligt att ge ett dagligt kosttillskott som tillför välbehövda och väsentliga antioxidanter.
Vetrofen kan också fås som Vetrofen Intense eller Vetrofen Intense Instant.
Vetrofen Intense innehåller en naturlig antioxidantblandning som möjliggör behag och återhämtning. Vetrofen Intense är vetenskapligt framtagen för att hjälpa hästar och ponnyer som behöver stöd vid hantering av
intensiv aktivitet, naturligt åldrande och återhämtning.
Innehåller inga förbjudna ämnen och kan problemfritt användas i längre perioder.
Vetrofen kan också fås som vetrofen intense instant – pasta med äppelsmak som sprutas in i munnen – till
användning där hemma eller ute på resan.
Sammansättning: Extrakt av Acacia Catechu, Boswellia, Curcumin och Svartpeppar.
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 1,2%, Växttråd <0,1%, Råaska 2,3%
Vetrofen® Healthy kan fås i: 120 g og 360 g
Utfodringsanvisning:
Rekommenderat dagligt indtag är angivet i tabellen. Hästen ska alltid ha tillgång till rent vatten och hö eller
annat grovfoder. För snabba resultat eller för dem som behöver stöd, inled med en laddningsdos av Vetrofen
i upp till 10 dagar, följt av dos för underhåll. Det är bäst att dela upp dem på morgon- och kvällsportioner.
Daglig tilldelning:

Storlek på häst/ponny
Ponnyer (under 400 kg)
Hästar (400-600 kg)
Stora hästar (över 600 kg)

Tilldelning
vid uppstart
1 mått per dag
2 mått per dag
3 mått per dag

Tilldelning
underhåll
½ mått per dag
1 mått per dag
1½ mått per dag

1 mått (10 ml sked) = ca. 4 g
Får endast användas till djur. Den dagliga dosen är vägledande och beroende av det enskilda djur.
Bevaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. Applicera locket efter användning.
Får inte ges tillsammans med NSAID så som Fenylbutazon.

Kompletteringsfoder till häst.
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Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans
med produktens batchnummer på burken.
Får endast användas till djur. Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

