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Vetroflex®
Tilskud til støtte for naturlig vedligeholdelse og gendannelse af led-
brusk hos heste.

Vetroflex® er en særlig blanding af peptider fra hydrolyseret kollagen samt 
forskellige mineraler, E-Vitamin, præbiotika og antioxidanter, der tilsam-
men støtter den generelle sundhed hos konkurrencehesten, den ældre 
hest eller andre heste med behov for ledstøtte.

Vetroflex® kan gives sammen med Vetrofen® eller kan udfodres dagligt alene for at vedligeholde sunde og 
stærke led og knogler hos konkurrencehesten eller andre heste med behov for støtte.

Kollagen er det hyppigst forekommende protein i kroppen og giver led, knogler, ligamenter og bindevæv 
deres strukturelle matrix. Vetroflex® er formuleret med den optimale aminosyresammensætning for at 
efterligne de strukturelle komponenter i brusk. Vetroflex® har den samme aminosyresammensætning som 
kollagen og forsyner hesten med aminosyrer, såsom glycin og prolin, som er af særlig betydning for syntesen 
af kollagen. Vetroflex® fremmer sunde led og støtter smidighed.

Sammensætning: En beskyttet blanding af Hydrolyseret kollagen

Analytiske bestanddele: Råprotein 100 %, Råfedt 0,05 %, Træstof 0,3 %, Råaske 0,2 %, Natrium 0,03%

Kan fås i:
1 kg (varenr. 39350)
2 kg (varenr. 39351)

Vejledende fodringsanvisning (vejledende daglig mængde):
Størrelse af hest/pony Vedligehold Øget behov

Ponyer (under 400 kg) 3 mål per dag 4 mål per dag
Heste (400-600 kg) 4 mål per dag 5 mål per dag
Store heste (over 600 kg) 5 mål per dag 6 mål per dag

1 mål (15 ml)= ca. 5 g

Hesten skal altid have adgang til rent, friskt vand samt hø eller andet grovfoder.  I praksis, professionelle og 
dyrlæger erfaret at opleve en forskel efter tildeling af Vetroflex® i 2-4 uger, mens andre kan opleve en forskel 
efter yderligere 6-8 uger+.  
For hurtig effekt eller ved øget behov kan hesten gives opstartsdosis af Vetroflex® (dobbelt af vedligeholds-
mængde) i op til 10 dage. Hvis mulig bør dagsdosis fordeles over minimum 2 daglige fodringer.   
 
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, køligt og ikke i direkte sol. Skal helst anven-
des inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 

Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.
Foderkategori: Fodermiddel.  
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