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Vetrohoof™
- Ett kompletterande hov- och ledtillskott för hästar och ponyer 

Animalife Vetrohoof™ har en särskild formel med en hög koncentration av D-Biotin och en unik aminosy-
raprofil med viktiga antioxidanter för att främja hovars tillväxt, stärka samt bidra till förbättrad hovkvalitet, 
ligament och senor. Det ger ett fokuserat, dagligt näringsmässigt stöd som säkerställer optimal hovfunktion 
samt god funktion i ligament och senor för att förbättra hästens prestation. Den optimala blandningen av 
biotillgängliga och naturliga aminosyror innehåller specifikt SOBF© Kollagen Peptid Hov Matrix, med kol-
lagen, peptider och proteiner, vilket är en säker, allergenfri och lättsmält produkt. De flesta undersökningar 
av biotintillskott för hovtillväxt visar att minst 15 milligram per dag är nödvändigt för att hjälpa hoven att 
växa bättre. Vetrohoof innehåller 80 milligram Biotin, vilket gör det till en ledande produkt på marknaden. En 
blandning av tre växtkällor – Acacia Catechu, Boswellia och Kurkumin, plus tillsats av svartpeppar i produk-
ten (ABC + P) – ger stöd för hovars tillväxt samt till ben och leder genom en kontinuerlig tilldelning av viktiga 
antioxidanter. 

Utöver det kommer den unika kollagenpeptidmixen att stimulera bildandet av strukturen samt reducera 
oxidativ stress och ömhet runt senor och leder, vilket är avgörande för friska och väl fungerande senor och 
ligament. Kombinationen av ABC + P främjar cellhälsa och förbättrar blodgenomströmning till hoven. Tillsats 
av zink, lysin och metionin i Vetrohoof kan bidra till att stödja återuppbyggnads- och förbättringsprocessen i 
hovkapseln. 

Vilka är de viktigaste fördelarna?
• Främjar tillväxt av hovvävnad
• Förbättrar och stärker hovarnas kvalitet 
• Stöder ligament och senor
• Förbättrar rörligheten i ben och leder
• Lågt sockerinnehåll

Sammansättning: SOBF© Kollagen Peptid Hoof Matrix (peptidblandning av hydrolyserat kollagen) och ABC-
Flex™ (blandning av Acacia Catechu, Boswellia, Kurkumin och svartpeppar).

Näringsmässiga tillsatser (per 15 gram): 80 mg D-Biotin 3a880, 500 mg zink 3b603, 1500 mg Lysin 3c21, 
900 mg Metionin 3c301, Energi 70 kcal och Socker <0,4 gram

Analytiska beståndsdelar: Torrsubstans 94,6 %, Råprotein 79 %, Råfett 4,2 %, Växttråd <0,5 %, Råaska 9,3 %

Utfodringavägledning (Rekommenderat dagligt indtag):

Storlek på häst/ponny Daglig mängd (g) Daglig mängd (mål) Tillräckligt för
Ponnyer (under 400 kg) 7,5 g ½ mål 60 dage

Hästar (400-600 kg) 15 g 1 mål 30 dage

Stora hästar (över 600 kg) 22,5 g 1½ mål 20 dage
1 mått (20 ml)= ca. 15 g

Kan fås i: 450 g (varunummer 59195)
Hållbarhet: 36 månader från produktionsdatum. Förvaras på ett svalt torrt ställe och inte i direkt solljus. Byt 
lock efter användning. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batch-
nummer på burken.
Används endast till djur. Ovan ska ses som en generell vägledning. Kontakta veterinär vid minsta tvivel om 
hästens allmäntillstånd. 
Foderkategori: Foderråvara
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