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Vetrofen® Intense 
Hjælper til vedligehold af bevægeapparatet og støtter naturlige helings-
processer ved ledgener. 

Hjælper til vedligehold af bevægeapparatet. Vetrofen® er en særlig blanding 
af naturlig Pragtskjolddrager (Scutellaria Baicalensis) og ekstrakt af Kateku-
træ (Acacia Catechu) med en effektiv antioxidant virkning. 

Vetrofen® støtter kroppen på en naturlig måde. Bruges af professionelle og 
anbefales af førende ryttere. Indeholder ingen forbudte stoffer og kan pro-
blemfrit anvendes i længere perioder. 

Vetrofen kan også fåes som Vetrofen Intense instant - mundsprøjte med æblesmag - til at anvende derhjem-
me eller på rejsen.

Sammensætning:
Pragtskjolddrager (Scutellaria Baicalensis) og ekstrakt af Katekutræ (Acacia Catechu)

Kan fås i: 105 g (varenr. 40993), 315 g (varenr. 40994), Instant (2x30 ml) (varenr. 40995)

Vejledende fodringsanvisning:
Størrelse af hest/pony Tildeling ved opstart Tildeling, 

vedligehold
Tildeling ved 
øget behov

Ponyer (under 400 kg) 2 mål med top/dag ½ mål med top/dag 1 mål med top/dag
Heste (400-600 kg) 4 mål med top/dag 1 mål med top/dag 2 mål med top/dag
Store heste (over 600 kg) 6 mål med top/dag 2 mål med top/dag 3 mål med top/dag

1 mål (5 ml) med top= ca. 3,5 g

For hurtig effekt eller ved øget behov kan hesten gives opstartdosis af Vetrofen® i op til 10 dage efterfulgt af 
dosis for øget behov og derefter til vedligehold. Hvis mulig bør dagsdosis fordeles over minimum 2 daglige 
fodringer. Hesten skal altid have adgang til rent, friskt vand samt hø eller andet grovfoder.   

Vetrofen intense instant (mundsprøjte): 
Hest:  tildel 1 mundsprøjte aftenen før, og 1 mundsprøjte 2-3 timer før aktivitet. 
Pony: til en pony, skal der tildeles ½ mængde af doseringen til hest.

Må ikke gives sammen med NSAID såsom Butasaft (Phenylbutazon). 
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 korrekt efter brug.  

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.
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