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Vetrofen® Intense
Underhåller rörelsemekanismen och stöttar den naturliga läknings- 
processen av ledirritationer. 

Vetrofen är en specialblandning av naturlig Praktfrossört (Scutellaria Baica-
lensis) och extrakt av Acacia Catechu, effektiv antioxidant verkan. Vetrofen 
stöttar kroppens naturliga läkningsprocess och kroppens inflammatoriska 
respons på ett naturligt sätt. Används av professionella utövare och rekom-
menderas av ledande ryttare.

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:
Praktfrossört (Scutellaria Baicalensis) och extrakt av Acacia Catechu.

Kan fås i: 
105 g (varenr. 40993)
315 g (varenr. 40994)
Instant (2x30 ml) (varenr. 40995)

Utfodringsanvisning:
Vetrofen Intense:
De flesta upplever en förändring efter 4-5 dagar. På en del hästar ses resultatet först efter 5-10 dagar eller 
mer. Vi rekommenderar att ge en uppstartdos i upp till 10 dagar. Om möjligt bör tilldelningen fördelas över 
minimum 2 dagliga utfodringar.

 Daglig tilldelning:

Storlek på häst/ponny Tilldelning 
vid uppstart

Tilldelning 
underhåll 

Tilldelning 
vid ökat behov

Ponnyer (under 400 kg) 2 mått per dag ½ mått per dag 1 mått per dag
Hästar (400-600 kg) 4 mått per dag 1 mått per dag 2 mått per dag
Stora hästar (över 600 kg) 6 mått per dag 2 mått per dag 3 mått per dag

1 mått (15 ml)= 3,5 gram

Vetrofen intense instant (munspruta):
Häst:  Ge en munspruta kvällen före aktiviteten, och 2-3 timmar före aktiviteten.
Ponny:  till en ponny ska det ges hälften av rekommenderad dos till häst.
 
Bevaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. Får inte ges tillsammans med NSAID så som Fenylbutazon.
Kompletteringsfoder till häst. 

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det da-
tum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.
Får endast användas till djur. Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.

Foderkategori: Kompletteringsfoder till hästar.
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