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Markedsføres i Danmark af:  
Brogaarden®

Smedevangen 5, 3540 Lynge
39 65 18 80  

brogaarden@brogaarden.eu
www.brogaarden.eu

Du behøver ikke at konkurrere på 4* niveau eller 
deltage ved et mesterskab for at være underlagt  
FEI regler. Selvom du konkurrerer på klub-niveau,  

kan du blive testet for forbudte stoffer og HVIS  
testet positiv, diskvalificeret!

Animalife CleanSport+ -programmet (Anti-Doping) 
garanterer, at alle vores færdige produkter testes for 
tilstedeværelsen af:

Z Naturligt forekommende forbudte stoffer (NOPS: 
Naturally Occurring Prohibited Substances)

Z Urte, krydderi og plante kontamination (HSPS: 
Herbal Spice and Plant Contamination)

Du kan derfor have fuld tillid til vores produkter.

Hent din  
GRATIS  

informations  
Logbog

Vidste du at? 

TESTET. TILLID.™

Opdag tilskudsserien Animalife 
Vetro Collection i dag
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Om os
Animalife’s engagement i videnskabelig forskning 
og opdagelser har bekræftet vores position som 
markedsleder i innovation. Ved at bygge bro mellem 
østlig og vestlig medicin, gammel visdom og moderne 
videnskab giver Animalife dig et unikt udvalg af 
naturlige, kraftfulde og sikre produkter.

Denne brede vifte af videnskabelig, human ernærings 
og farmaceutisk viden sikrer en kontinuerlig forbedring 
og udvikling af vores dyrefoder, på en baggrund der 
ikke normalt er tilgængelig i udvikling og testning 
af traditionelle dyreprodukter. Animalife sikrer 
kvaliteten og virkningen af ingredienser, som ofte 
kan kompromitteres på et stærkt konkurrencepræget 
marked. Alle vores ingredienser er 100% sporbare fra 
råmateriale til færdigvarer, og er udelukkende hentet 
fra officielt certificerede leverandører. 

“Jeg mærker en 
tydelig forbedring af 

præstationsniveauet – 
En oplevelse du  
også vil få med 
Vetroprodukter  
fra Animalife”  
Piggy French, 
International 
militaryrytter

Animalife’s produkter fremstilles i licenserede(godkendte) 
lokaler under strengt kontrollerede produktions 
-procedurer, som regelmæssigt revideres for at opfylde og 
overgå EU- og UK-lovgivning. Dette sikrer et sikkert 
produkt med fuld sporbarhed. Vi har forpligtet os til 
naturen, da vi føler det er vigtigt at tænke på de langsigtede 
virkninger af bæredygtige produktionsmetoder. Vi 
arbejder sammen med ansvarlige samarbejdspartnere, 
der interesserer sig for miljøet og har forpligtet sig til 
at opfylde principperne om biodiversitet. Forskere 
i verdensklasse anvender nyeste teknologi for at 
formulere produkter og ved hjælp af de seneste globale 
fremskridt og innovationer, leverer Animalife® nogle 
af de bedste naturlige løsninger fra naturen. Animalife®s 
produkter anvendes professionelt og anbefales af førende 
dyrlæger og internationale ryttere.

Linda Aasted Thomas Sandgaard Dennis Fisker



Målrettet led  
og muskler

VISTE PRODUKTER
Vetrofen Intense brev: 1x / 4x/ 50x 3,5g brev

Vetrofen Intense Instant sprøjte: 2-pak  
Køb 1x 30ml sprøjte og få 1x 30 ml sprøjte gratis

Vetrofen Intense: 105g / 315g
Vetrofen Healthy: 120g / 360g

For Comfort & Recovery

Z UNDERSTØTTER EFFEKTIVT KROPPENS 
IMMUNFORSVAR!

Z PERFEKT TIL AKTIVE- ELLER SENIORHESTE

Z 100% NATURLIG, EFFEKTIV OG SIKKER AT BRUGE

Vetrofen er en naturlig og kraftig antioxidant, som 
virker hurtigt og sikkert, helt uden bivirkninger både 
ved kortvarig brug i højere dosering og daglig brug 
i længere perioder. Vetrofen understøtter kroppens 
naturlige mekanismer omkring sunde led efter stød og 
slag og virker allerede 3 timer efter indtagelse, men 
med størst effekt efter 6-12 timer.

Stay s   und with

Z Brug Vetrofen før og efter 
perioder med fysisk stress 
eller intens aktivitet.

Z Vetrofen har en hurtig og 
vedvarende effekt, som 
ikke er set før.

Z Fungerer godt ved daglig 
brug for led, muskler, 
ligamenter og sener.

Z Brug det hjemme eller på 
farten –en nødvendighed  
i striglekassen!

Z Anbefalet af førende 
internationale ryttere.

Piggy French, 
 International  
Militaryrytter



The No. 1 for Joint  
Health & Performance

For naturlig 
sundhed i led

VISTE PRODUKTER
Vetroflex Healthy: 1800ml / 5000ml
Vetroflex Senior: 1800ml / 5000ml 

Vetroflex Original: 500g / 1000g / 2000g

Z BESKYTTER OG OPBYGGER, UNIK OG 
GENNEMTESTET

Z MÅLRETTET LED, BRUSK, LEDVÆSKE, 
LIGAMENTER OG SENER

Vidste du, at stivhed og nedsat mobilitet kan betyde 
ændringer i leddene hos din hest?
Til forskel fra produkter baseret på glukosamin, chondroitin, 
og andre produkter bestående af komponenter til 
ledstrukturen, er Vetroflex® videnskabeligt formuleret til at 
sikre hurtig og maksimal absorption. Dette gør kroppen i 
stand til ikke kun at styrke leddet, men også til at understøtte 
sund og stærk ledbrusk.

Det naturlige valg for sunde led og 
præstation uanset din hests alder 
og livsstil. Vetroflex indeholder 
den optimale sammensætning 
af nødvendige biotilgængelige 
kollagenpeptider til at øge styrken  
i led og brusk.

 
Brusk beskytter dine hestes knogler og led mod den 
friktion, der forårsages af almindelige bevægelser. 
Ledbrusken danner en hård og glat kappe for enden af 
hver knogle. Den indeholder kollagen og proteoglykaner, 
som danner et net-agtigt væv, der tillader brusken 
at være fleksibel og stødabsorberende. Kollagen er 
det hyppigst forekommende protein i kroppen, og 
det leverer den strukturelle matrix i knogler, led og 
bindevæv, og er derfor en essentiel komponent i 
ledsundhed og præstation.

Leverer  
byggesten 

(peptider) til 
biosyntesen af 

ledbrusk

Ændring i ledbrusk efter 3 måneder*

*Oesser S et al. (2007) Cartilage 15: C61-C62, 94. Tissue sections

Forløb uden Forløb med



Target Calming & Behaviour

Vetrocalm giver hesteejere mulighed for på en simpel 
måde at give et tilskud, som er skræddersyet til 
hestens livsstil, f.eks. alder eller aktivitetsniveau.

Ved at bruge det rette Vetrocalm 
produkt baseret på hestens alder og 
erfaring, kan du hjælpe din hest med 
at bevare et afslappet overblik, ved 
håndtering af stressfulde situationer 
og med at præstere optimalt. 

Nu tilgængelig i 4 målrettede 
varianter. Vetrocalm serien er 
designet af førende fodereksperter 
til at støtte hesten gennem livet.

Vetrocalm Intense: Virker på få minutter, 
har effekt i flere timer! Selv et lille fald 
i oxygenniveauet kan forårsage en 
adfærdsændring. Vetrocalm Intense instant 
virker ved at øge oxygenniveauet hos hesten 
ved hjælp af naturlige komponenter. Ved stress 
har kroppen et øget behov for oxygen og før 
en konkurrence øges dette behov yderligere, 
da kroppen sender vitale næringsstoffer 
til hjernen og de arbejdende muskler. Duo 
pakning, køb 1x 25 ml sprøjte, få en gratis.

Vetrocalm Healthy: Videnskabeligt 
formuleret for at give effektiv generel 
støtte til sensitive/nervøse heste. 
Indeholder vigtige kilder af bio-tilgængeligt 
magnesium af høj kvalitet sammen med 
vigtige B vitaminer og mineraler. Med 
naturlig pebermynte kendt for at have en 
beroligende effekt på tarmen og for at øge 
palatabiliteten. 300g / 900g

Vetrocalm Senior: Videnskabeligt 
formuleret for at give en effektiv støtte 
til erfarne/gamle heste med et nervøst 
eller sensitivt sind. Indeholder vigtige 
kilder af bio-tilgængeligt magnesium af 
høj kvalitet sammen med vigtige C + B 
vitaminer, mineraler og aminosyrer. Med 
naturlig pebermynte kendt for at have en 
beroligende effekt på tarmen og for at øge 
palatabiliteten.  300g / 900g

Vetrocalm Growing: Videnskabeligt 
formuleret for at give mentalt overskud til 
sensitive/nervøse unge heste. Indeholder 
vigtige kilder af bio-tilgængeligt magnesium 
af høj kvalitet  sammen med vigtige C + B 
vitaminer, mineraler og aminosyrer. Med 
naturlig pebermynte kendt for at have en 
beroligende effekt på tarmen og for at øge 
palatabiliteten. 300g / 900g

Gareth Hughes, 
International  
dressurrytter  

og træner.



Target Gastric Comfort

Vetrogard forbedrer- 
Z Appetit
Z Kropsvægt
Z Fordøjelse

Z Indeholder ikke Omeprazol
Z Anbefalet af førende  

internationale ryttere

Vetrogard hjælper kroppen med at balancere  
produktionen af mavesyre og understøtter 
cellegendannelse i mavesækken, hvilket fører til 
reduceret irritation af maveslimhinden. Vetrogard 
stimulerer gendannelse af maveslimhindens celler 
via positiv interaktion med immunsystemet. 
Vetrogards unikke sammensætning støtter også 
kroppens naturlige egenproduktion/udskillelse 
af bikarbonat og har på denne måde gode 
bufferegenskaber.

Appetit, kroppens almene tilstand, 
afføring og adfærd er alle koblet til 
mave-tarmsundhed – som, hvis man går 
på kompromis med den, kan afholde 
hesten fra at præstere sit optimale.

Heste oplever ubehag i maveregionen, 
når der er en ubalance mellem 
faktorer, som er aggressive overfor 
maveslimhinden (fx udskillelse 
af mavesyre) og beskyttende 
faktorer (fx slim, sekretion af 
bikarbonatbuffer, cellefornyelse). 

Vetrogard indeholder fermenteret soya sammen med en 
inaktiveret bakterie og dens metabolitter, som er en rig 
kilde til næringsstoffer: aminosyrer, bioaktive peptider, 
flavonoider og isoflavonoider, vitaminer og mineraler.

Vetrogard hjælper på følgende områder
Z Er buffer for mavesyre
Z Er kilde til naturlige antioxidanter, som angriber frie 

radikaler
Z Støtter kroppens eget naturlige forsvar mod mavesyre
Z Forsyner maveslimhindens celler med næringsstoffer

Præstation kommer indefra. 
Resultater på kun 4 dage!

Vetrogard Intense styrker 
maveslimhindens naturlige 
forsvar og kan benyttes dagligt til  
vedligehold eller kortvarigt i en 
stresset periode.



Næste generations 
Elektrolytter og BCAA 
teknologi til din hest

Animalife Vetrolytes PLUS 
er en flydende elektrolyt 
blanding, som optages hurtig 
for at erstatte essentielle 
salte og forgrenede 
aminosyrer (BCAA), der 
tabes via sveden forårsaget 
af træning, rejser eller 
stressrelaterede tilstande.

Animalife Vetrolytes PLUS absorberes hurtigt 
i blodstrømmen for at erstatte de vitale salte 
Natrium, Chlorid, Kalium og Magnesium + BCAA, 
som er nødvendige for at forbedre udholdenhed 
og restitution samtidig med at væskeindtaget øges. 
Denne unikke sammensætning indeholder en række 
vigtige, naturligt forekommende bio-tilgængelige 
aminosyrer, herunder BCAA; Isoleucin, Leucin og Valin 
til at hjælpe med at reducere muskel træthed og støtte 
muskelgendannelse. BCAA er byggesten til musklerne 
og vigtige for muskel sundhed, restitution og vækst.

Tildeles efter hesten har svedt, ved varmt vejr eller 
hvis hesten er stresset for at hjælpe restitutionen.

Z Praktisk, nem at bruge og intet spild.

Z Ideel ved konkurrence, rejser eller  
daglig brug.

Z Hurtig absorption for at give  
hurtige resultater.

Z Naturlige smagsstoffer for bedre  
ædelyst, ideel til kræsne heste.

Z Kan blandes i foderet, i vandet eller 
tildeles direkte i munden.

For your BEST  
season EVER!

Elektrolytter  
og restitution!



VISTE PRODUKTER
Vetrofen Pet: 30 / 60 / 120 Kapsler

For joint & muscle comfort

Vetrofen Pet er et tilskud af naturlige antioxidanter, 
som hjælper og støtter kroppen når der er mest brug 
for det. Vetrofen Pet er videnskabeligt formuleret 
til at hjælpe hunde og katte, når de har brug for 
ernæringsmæssig støtte i forbindelse med den 
naturlige aldringsproces og hverdagens udfordringer. 
Vetrofen Pet er sikkert at bruge til alle hunde og 
katte og indeholder ikke NSAID eller Devil’s Claw.

Hvordan det virker: Vetrofen Pet er en særlig 
blanding af Scutellaria baicalensis og Acacia 
catechu. Disse planter er blevet brugt i fødevarer og 
kosttilskud i tusinder af år i andre lande, især i Japan 
og Kina. De to vigtigste ingredienser i Vetrofen Pet 
er blevet studeret verdenen over, og anerkendes 
for deres evne til at støtte kroppens naturlige 
helingsprocesser i f.eks. led samt at være potente 
antioxidanter, som hjælper hele muskelsystemet. 
Vetrofen Pet repræsenterer en helt ny tilgang til 

at støtte velvære og 
bevægelse.



For joint health

VISTE PRODUKTER
Vetroflex Pet: 60g / 300g

Vetroflex Pet er et tilskud, der indeholder 
naturlige peptider fra hydrolyseret kollagen for 
at vedligeholde sunde og stærke led og knogler. 
Vetroflex Pet er videnskabeligt formuleret og 
sammensat for at opretholde smidig bevægelse 
og fleksibilitet hos hunde og katte. Vetroflex Pet 
indeholder ikke NSAID og er sikker at bruge til alle 
hunde og katte.

At støtte sund brusk i dit kæledyrs led, ledbånd og 
sener er grundlæggende for velvære og generel 
sundhed, men slid kan forekomme i enhver alder, 
og aktive kæledyr er særligt modtagelige. Brusk 
beskytter dyrets led og knogler mod friktion der 
forårsages af hverdagens bevægelse. Ledbrusken 
danner en hård og glat kappe for enden af   hver 
knogle. Den indeholder kollagen og proteoglycaner, 
som danner et net-agtigt væv, der tillader brusken 
at være fleksibel og stødabsorberende. Kollagen er 
det hyppigst forekommende protein i kroppen, og 
det leverer den strukturelle matrix i knogler, led og 
bindevæv, og er derfor en essentiel komponent for 
sunde led. Vetroflex Pet er er formuleret med den 
optimale aminosyresammensætning, for at efterligne 
de strukturelle komponenter i brusk, og understøtte 
produktionen af kollagen fra kondrocytterne, 
indlejret i den ekstracellulære matrix. Vetroflex 
Pet er et rent peptidproteinkompleks, der er 
videnskabeligt formuleret for at sikre hurtig og 
maksimal absorption. Vetroflex Pet virker ved at 
opretholde en sund brusk og synovialvæske og 
samtidig støtte bruskcellerne til at opretholde et 
sundt niveau af kollagen og proteoglycaner. Vetroflex 
Pet har den samme aminosyresammensætning 
som kollagen og forsyner hunden eller katten med 
aminosyrer, såsom glycin og prolin, som er af særlig 
betydning for syntesen af kollagen.






