Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Vetroflex® Senior

Vetenskapligt framtagen för att bibehålla en god ledhälsa, prestation och spänst
hos den äldre hästen.
Vetroflex®Senior är en speciell blandning av peptider från hydrolyserat kollagen och
olika vitaminer, mineraler, prebiotika och antioxidanter som tillsammans stöder den
äldre hästens allmänna hälsa.
Vetroflex® Senior kan ges tillsammans med Vetrofen eller ges dagligen för att underhålla sunda och starka leder och ben samt stöder den äldre hästens allmänna hälsa.

Kollagen är det vanligaste förekommande proteinet i kroppen och ger leder, ben, ligament och bindväv deras strukturella matris. Vetroflex är sammansatt med en optimal aminosyresammansättning för att efterlikna de strukturella komponenterna i brosk, och understödjer produktionen av kollagen
från kondrocyterna inlagrad i den cellulära matrisen. Vetroflex skyddar och stöttar återbildningen av brosk
och ledvätska, och stimulerar stamtidigt broskcellerna till att producera mera kollagen och protoglykaner.
Sammansättning: Avjoniserat vatten, Skyddad blandning av Hydroliserat kollagen, Vitamin C, Emulgering,
Vitamin E, Prebiotika (FOS: Fruktooligiosackarider), Metionin, Lakrits, Mangankelat av aminosyrer i hydratform, Zinkkelat av aminosyrer i hydratform, Kopparkelat av aminosyrer i hydratform, Konserveringsmedel,
Stabilisatorer, Äppelsmak, Tiamin HCl, D Pantenol, Vitamin A, Biotin, Vitamin B6, Vitamin K, Folsyra, Nikotinamid, Riboflavin , Natriumselenit, Vitamin D3, Kaliumjodid, Vitamin B12.
Analytiska beståndsdelar: Vatten 47,4%, Aska 0,4%, Olja <0.3%, Protein 46%, Fibrer 0,1%, Vitamin A
560.224 IE/kg, Vitamin D3 56.022 IE/kg, Vitamin E 14.005 mg/kg, Selen 14mg/kg, Jod 5,6mg/kg, Mangan
560mg/kg, Zink 700mg/kg, Koppar 140mg/kg, Natrium <1%, Magnesium <1%.
Kan fås i: 1800 ml
Utfodringsvägledning: Vetroflex®Senior kan ges direkt i munnen eller blandas i fodret
Rekommenderat dagligt indtag:
Ponny (under 400 kg)		
50 ml/dag
Häst (400-600 kg)		
60 ml/dag
Stor häst(over 600 kg)		
80 ml/dag
1 pump (med tillhörande pump) = ca. 30 ml.
Hästen måste alltid ha tillgång till rent, färskvatten samt hö eller annat grovfoder.
Får endast användas till djur. Den dagliga dosen är vägledande och kan variera för den enskilda individen.
Skaka väl innan användning. Förvaras torrt och kallt, ej i direkt solljus. Sätt tillbaka lock korrekt efter användning. Tillverkad i en certifierad anläggning med strikta förfaranden för kvalitetskontroll.

Foderkategori: Kompletteringsfoder
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Hållbarhet: Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum som står tillsammans med
produktens batchnummer.

