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Vetromuscle™
- Ett kompletterande muskeltillskott för hästar och ponyer 

Vetromuscle™ är mer än bara ett uppbyggande och underhållande muskeltillskott. Med en unik och koncen-
trerad blandning av naturliga aminosyror som återspeglar hästens behov av aminosyror är den ett mycket 
effektivt stöd för alla aspekter av muskeluppbyggnad, underhåll och förbättring.

Kollagenpeptider i SOBF© Kollagen Peptid Muscle Matrix är ett proteintillskott som är säkert, allergenfritt 
och mycket lättsmält. Kollagenpeptider har inte bara bevisats främja utveckling, underhåll och förbättring 
av muskler, utan fungerar även på bindväv (fascia). Fascia, som huvudsakligen består av kollagen, spelar en 
viktig roll i hästens förmåga att röra sig fritt och obesvärat. Fascia omger och förbinder alla organ, muskler, 
skelett, nerver och blodkärl, och forskning har visat att över 30 procent av kraften som genereras från en 
muskel överförs via fascia. Detta tyder på att bindväven spelar en betydande roll i kroppens samlade för-
måga att utvecklas genom träning. Kort sagt, ju mer kollagenrik fascia, desto större stabilitet och elasticitet i 
kroppen. Det minskar risken för skador samt förbättrar förmågan att klara hårt arbete, vilket är avgörande för 
att säkerställa hållbarhet hos prestationshästar.

Den unika aminosyraprofilen säkerställer tillräcklig tillförsel för att maximera hästens potential. Spirulina är 
en näringsrik och lättsmält alg som har ett högt innehåll av proteiner, essentiella fettsyror och antioxidanter 
som är avgörande för att upprätthålla ett sunt immunsystem. Ärtprotein är rikt på essentiella aminosyror och 
har en god aminosyraprofil. Tillsammans kan dessa två ”superfoods” bidra till reducerad oxidativ stress och 
ge din häst en optimal boost.

De viktigaste fördelarna:
• Stöder muskelutveckling
• Ökar styrka, kraft och uthållighet 
• Förebygger muskelnedbrytning
• Förbättrar överlinjen
• Stödjer återhämtning
• Lågt innehåll av socker och stärkelse

Sammansättning: SOBF© Kollagen Peptid Muscle Matrix (peptidblandning av hydrolyserat kollagen), ärt-
protein (ärtpulver), Spirulina.

Analytiska beståndsdelar: Torrsubstans 93,4 %, Råprotein 92 %, Råfett 2,5 %, Växttråd <0,5 %, Råaska 3,2 %

Utfodringavägledning (Rekommenderat dagligt indtag):

Storlek på häst/ponny Daglig mängd (g) Daglig mängd (mål) Tillräckligt för
Ponnyer (under 400 kg) 37,5 g 3 mål 40 dage

Hästar (400-600 kg) 50 g 4 mål 30 dage

Stora hästar (över 600 kg) 62,5 g 5 mål 24 dage
1 mått (20 ml)= ca. 12,5 g

Kan fås i: 1,5 kg (varunummer 59194)
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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