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Vetrofen® Healthy 
Tilskud af naturlige antioxidanter til heste og ponyer, især ældre heste, der har 
brug for støtte til vedligehold af bevægeapparatet i dagligdagen.

Vetrofen® Healthy er en særlig blanding af naturlige urter med effektiv anti- 
oxidant virkning for støtte af kroppens naturlige helingsprocesser.  
Cellerne i hestens krop findes generelt i en balance, hvorved eventuelle skadelige 
metabolske forbindelser, der produceres, konstant neutraliseres af kroppens egne 
forsvarsmekanismer. Men nogle gange kan eksterne udfordringer, såsom motion, 
opstaldning eller små belastninger i hverdagen, betyde, at ligevægten forstyrres, 
hvorved kroppens egen produktion af antioxidanter overskrides. Det giver derfor 
god mening med en daglig tildeling af ekstra antioxidanter for at give den nødvendige ekstra støtte.
 
Vetrofen kan også fåes som Vetrofen Intense samt Vetrofen Intense instant. 

Vetrofen® Intense er en særlig blanding af naturlige Pragtskjolddrager (Scutellaria Baicalensis) og ekstrakt 
af Katekutræ (Acacia Catechu) med en effektiv antioxidant virkning. Vetrofen støtter kroppens naturlige 
helingsprocesser, samtidig med at kroppens inflammatoriske respons støttes på en naturlig måde. Vetrofen 
Intense er et hurtigt virkende tilskud, som indeholder en helt naturlig antioxidantblanding, der retter sig 
mod komfort og restitution. Vetrofen Intense er videnskabeligt formuleret til at hjælpe heste og ponyer, når 
de har brug for ernæringsmæssig støtte i forbindelse med intensiv aktivitet, den naturlige aldringsproces og 
restitiution.

Vetrofen Intense instant findes som en mundsprøjte med æblesmag - til at anvende derhjemme eller på 
rejsen. 

Sammensætning (Vetrofen Healthy): Ekstrakt af Katekutræ (Acacia Catechu), Boswellia, Curcumin og sort 
peber.
Analytiske bestanddele: Råprotein 1,2%, Råfibre <0,1%, Råaske 2,3%
Vetrofen® Healthy kan fås i: 120 g og 360 g

Vejledende fodringsanvisning:
Vejldende daglige mængder er angivet i tabellen. Friskt vand bør altid være tilgængeligt. For hurtig effekt 
kan hesten gives opstartdosis i op til 10 dage efterfulgt af dosis til vedligehold. Hvis mulig bør dagsdosis 
fordeles over minimum 2 daglige fodringer.

Daglig tildeling:

Størrelse af hest/pony Tildeling ved opstart Tildeling, vedligehold
Ponyer (under 400 kg) 1 mål per dag ½ mål per dag
Heste (400-600 kg) 2 mål per dag 1 mål per dag
Store heste (over 600 kg) 3 mål per dag 1½ mål per dag

1 ske (10 ml) = ca. 4 g
Må kun anvendes til dyr. Den daglige dosering er vejledende og afhængig af det enkelte dyr. Opbevares tørt 
og køligt og ikke i direkte sol. Påsæt låg efter brug. Dette produkt er ikke veterinærmedicin. 
Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sol. Må ikke gives sammen med NSAID såsom Butasaft 
(Phenylbutazon). 

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato 
der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 
Må kun anvendes til dyr. Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.
Foderkategori: Tilskudsfoder.


