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Vetrocalm®

Tilskud til heste og ponyer, der har brug for mental støtte under den 
daglige træning og håndtering samt i konkurrencesituationer. 

Vetrocalm® er en kombination af magnesium og aminosyrerne lysin, 
methionin og tryptofan. Tryptofan er en essentiel aminosyre. Denne 
aminosyre er startmolekyle for dannelse af serotonin, melatonin 
og niacin (Vitamin B3). Alle tre indvirker på centralnervesystemet, 
og stimulerer frigivelsen af signalstoffer, som har stor indflydelse på mental velbefindende. Hvis hesten har 
et øget behov for tryptofan, hvilket kan være medfødt eller opstå af f.eks. stress, så vil tildeling af Vetrocalm 
hjælpe til, at hesten føler større overskud, og derfor bedre kan håndtere ukendte situationer og nye udfor-
dringer. Magnesium indgår i mange af kroppens processer, men spiller især en vigtig rolle i centralnerve-
systemet og i kroppens håndtering af nervøsitet og ængstelse. Vetrocalm® indeholder to specifikke former 
af magnesium; magnesiumsulfat og cheleret magnesium, som sammen øger optagelsen af magnesium. 
Kombinationen af aminosyrerne og de to specifikke former af magnesium medvirker til en mere rolig og 
koncentreret adfærd hos heste med tendens til nervøsitet og urolig adfærd.

Healthy udgaven indeholder de to specifikke former af magnesium og er til heste, som kun har et øget be-
hov for magnesium, men ikke tryptofan.   
Vetrocalm® Intense Instant indeholder ikke magnesium og tryptofan, men er derimod helt unik, da den er 
baseret på Equine Oxyshot-teknologi i stedet. Dette betyder, at virkningen er meget hurtig (virker i løbet 
af ca. 30 minutter) og er særdeles velegnet til nye og stressende situationer, og hvor det skal være nemt og 
hurtigt.   
Indeholder ingen forbudte stoffer og kan problemfrit anvendes i længere perioder. 

Bemærk: Vetrocalm er udviklet til opblanding med foderet og må ikke opblandes med vand til en pasta. 
Det skyldes, at Vetrocalm Growing, Healthy og Senior har en relativ høj koncentration af magnesiumsulfat. 
Mixes høje koncentrationer af magnesiumsulfat med en lille vandmængde kan varmeudvikling forekomme. 
Brogaarden har testet Vetrocalm med hel dagsdosis blandet med roepiller (1dl) og vand (5dl) hvilket ikke har 
udviklet varme. Magnesiumsulfat er en godkendt ingrediens der findes i mange forskellige tilskud, hvor pro-
ducentens anvisninger for anvendelse altid bør følges. Vi anbefaler generelt ved brug af tilskud, at dagsdosis 
fordeles sammen med foderet over flere daglige måltider.

Growing (Grøn) Healthy (Blå) Senior (Lilla) Instant 

Sammensætning: Magnesiumsulfat, 
Magnesium chelat, 
Natriumklorid, 
Pebermynte (0,5%)

Magnesiumsulfat, 
Magnesium chelat, 
Natriumklorid og  
Pebermynte (0,5%)

Magnesiumsulfat, 
Magnesium chelat, 
Natriumklorid, 
Pebermynte (0,5%)

Natriumklorid, 
De-ioniseret vand 
(Atlantisk).

Analytiske  
bestanddele:

Råaske                    67,5 % 
Kalcium                  0,22 % 
Fosfor                      0,06 % 
Natrium                  2,02 %  
Magnesium            13,5%

Råaske                   71,9 % 
Kalcium                 0,48 % 
Fosfor                          0 % 
Natrium                 3,35 % 
Magnesium           14,5%

Råaske                       65 % 
Kalcium                 0,15 % 
Fosfor                     0,14 % 
Natrium                   0,2 % 
Magnesium           15,5%

Råprotein      0,4 % 
Råfedt            0,3 % 
Råaske            0,3 %
Træstof            0,1% 
Natrium       0,12 %

Ernæringsmæssige 
tilsætningsstoffer

Tryptofan   50.000 mg/kg  
Vitamin B3    2.000 mg/kg  
Vitamin B1        500 mg/kg 
Vitamin B6        500 mg/kg  
Vitamin C     5.714 mg/kg,  
Lysin           80.000 mg/kg,  
Methionin 50.000 mg/kg

-
Vitamin B3 2.000 mg/kg 
Vitamin B1        500 mg/kg 
Vitamin B6    500 mg/kg
-
-
-

Tryptofan 50.000mg/kg  
Vitamin B3 2.000 mg/kg 
Vitamin B1    500 mg/kg 
Vitamin B6       500 mg/kg 
Vitamin C 14.300mg/kg
-
-

-
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Fodringsvejledning: 

Daglig tildeling af Vetrocalm Growing, Healthy og Senior (er ens):

Størrelse af hest/pony Opstartsdosis (op til 7 dage) Vedligeholdelsesdosis
Ponyer (under 300 kg) 3 mål per dag ½ mål per dag
Hest (300-600 kg) 6 mål per dag 1 mål per dag
Store heste (over 600 kg) 9 mål per dag 1½ mål per dag

1 mål (10 ml) = 10 gram

1 tube/sprøjte Vetrocalm Intense Instant gives direkte i munden på hesten/ponyen omkring 30 minutter før 
behov. Ved behov og/eller hårdt arbejde kan 2 tuber/sprøjter gives. Små ponyer gives halv dosis. 

Produktet bør fordeles ligeligt i alle måltider og kan ikke erstatte en velafbalanceret foderplan. Ved tvivl om 
hestens almene tilstand bør dyrlægen altid kontaktes. 

Kan fås i:
Growing: 300 g (varenr. 41103; 30 dages forbrug for 500 kg hest) 
  900 g (varenr. 41104; 90 dages forbrug for 500 kg hest)
Healthy: 300 g (varenr. 41101; 30 dages forbrug for 500 kg hest) 
  900 g (varenr. 41102; 90 dages forbrug for 500 kg hest)
Senior:  300 g (varenr. 41105; 30 dages forbrug for 500 kg hest) 
  900 g (varenr. 41106; 90 dages forbrug for 500 kg hest)
Instant:  2 x 25 ml (varenr. 41100)

Holdbarhed: 18 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Låget skal sættes på efter brug. 
Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på siden af bøtten/
tuben.

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste
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