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Vetroflex® Healthy 
Videnskabeligt formuleret til at støtte dagligdagens udfordringer ved f.eks. sunde 
led, præstation og bedre velvære.

• Tilfører vigtige vitaminer, mineraler og aminosyrer
• Ledstøtte
• Muskelstøtte
• Støtter god hovkvalitet
• Støtter fordøjelsessystemet
• Æblesmag

Vetroflex® er en særlig blanding af peptider fra hydrolyseret kollagen samt forskellige 
mineraler, E-Vitamin, præbiotika og antioxidanter, der tilsammen 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, og understøtte produktionen af kollagen fra kondrocytterne 
indlejret i den ekstracellulære matrix. 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® beskytter og støtter gendannelsen af brusk og ledvæske, og stimulerer samtidig bruskcellerne til 
at producere mere kollagen og proteoglykaner. 

Sammensætning: Deioniseret vand, Beskyttet blanding af Hydrolyseret kollagen, Æblecidereddike, Prebiotika 
(FOS: Fruktooligosakkarid), Methionin, Emulgator, Vitamin E, Manganchelat af aminosyrehydrat, Kobber-
chelat af aminosyrehydrat, Zinkchelat af aminosyrehydrat, Konserveringsmiddel, Stabilisatorer, Æblesmag, 
Biotin, Natriumselenit, Hvidløgsolie.

Analytiske bestanddele: Vand 74%, Aske 0,8%, Olie 0,8%, Protein 20%, Fibre 0,1%,Vitamin E 2580mg/kg, 
Selen 15mg/kg, Mangan 307,2mg/kg, Zink 384mg/kg, Kobber 76,8mg/kg, Natrium <1%, Magnesium <1%.
 
Kan fås i: 1800 ml

Fodringsanvisning:  Vetroflex®Healthy kan tildeles direkte i munden eller blandes i foderet 
Vejledende daglig mængde:
Ponyer (under 400 kg)  40 ml/dag
Heste (400-600 kg)  60 ml/dag
Store heste (over 600 kg) 100 ml/dag

1 pump (med tilhørende pumpe) = ca. 30 ml. 
Hesten skal altid have adgang til rent, friskt vand samt hø eller andet grovfoder. Vetroflex® Healthy erstatter 
ikke vitamin/mineraltilskud, og skal derfor gives sammen med et tilskudsfoder eller en vitamin- og mineral-
blanding. 

 Må kun anvendes til dyr. Den daglige dosering er vejledende og afhængig af det enkelte dyr. Omrystes godt 
før brug. Opbevares tørt og køligt og ikke i direkte sol. Påsæt låg korrekt efter brug.  Produceret i certifice-
rede faciliteter med strenge procedurer for kvalitetskontrol. 

Holdbarhed: Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på bøtten. 
Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.
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