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Vetrolytes+
Flytande elektrolytblandning +BCAA till att underhålla en stabil vätske- och 
elektrolytbalans. 

Animalife Vetrolytes + är en flytande elektrolytblandning som absorberar snabbt 
för att ersätta essentiella salter och grenade aminosyror (BCAA), som förloras via 
svedan orsakad av träning, resor eller stressrelaterade tillstånd.
 
Animalife Vetrolytes + absorberar snabbt i blodomloppet för att ersätta de vitala salterna Natrium, Klorid,  
Kalium och Magnesium + BCAA, som är nödvändiga för att förbättra uthållenhet och återhämtning samti-
digt som att vätskeintaget ökar. Denna unika formel innehåller en rad viktiga, naturligt förekommande bio-
tillgängliga aminozoner, inklusive BCAA; Isoleucin, Leucin och Valine som är till för att hjälpa till med  
att minska muskelmassa och stödja muskelåterhämtning. BCAA är en byggsten till muskler och viktig för 
muskelhälsa, återhämtning och tillväxt.
 
Ges till hästen efter den svettats, vid varmt väder eller om hästen är stressad för att hjälpa till med återhämt-
ning

- Idealisk vid tävling, resor eller för daglig användning.  
- Snabb absorption som ger ett snabbt resultat.  
- Naturliga smakämnen för bättre smaklighet, idealisk för kräsna hästar.  
- Kan blandas i fodret, i vattnet eller ges direkt i munnen.  
- Praktisk, enkel att använda och inget spill.

Sammansättning: Vatten, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumklorid, Naturlig uraffineret melasse, Ami-
nosyra komplex

Analytiska ingredienser: Vatten 65,77%, Aska 2,5%, Olja <1%, Protein <1%, Växttråd <1%, Natrium 8,3%.

Ingredienser per 60 ml:  
Kalium                                          3,72 g
Natrium                                      4,98 g
Magnesium                                0,42 g
Klorid                                         12,43 g
Leucin                                          43,6 g
Isoleucin                                      21,8 g
Valin                                              34,6 g

Alanin                                              44 g 
Arginin                                            22 g
Asparaginsyra                              22 g
Cystein                                           3 mg
Glutaminsyra                            96 mg
Glycin                                          28 mg
Histidin                                       12 mg
Lysin                                            34 mg

Metionin                                    12 mg
Fenylalanin                               25 mg
Prolin                                          25 mg
Serin                                            28 mg
Threonin                                    34 mg
Tryptofan                                    6  mg
Tyrosin                                       12  mg

Kan fås i: 1 doseringspåse á 60 ml

Utfodringsvägledning: ge 60 ml dagligen per häst efter perioder när hästen har kraftig svettproduktion. 
Hästen ska alltid ha tillgång till rent vatten. Elektrolyter ges i perioder på 1-3 dagar i samband met kraftig 
svettproduktion. 

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. Tillverkad i en certifierad anläggning 
med strikta förfaranden för kvalitetskontroll. 

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

Foderkategori: Kompletteringsfoder
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