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Vetrohoof™
-Et specielt formuleret hovtilskud til heste og ponyer 

Vetrohoof™ er en blanding af særligt udvalgte ingredienser, som fremmer hovens kvalitet, styrke og vækst, 
samt helt unikt understøtter sunde ledbånd og sener. 

En af de ting, som gør Vetrohoof™ særlig er den øgede mængde D-Biotin, som er vigtig for hovvækst. De 
fleste undersøgelser af biotins virkning på hovhorn indikerer, at mindst 15 mg dagligt er nødvendigt for at se 
forbedringer. Med 80 mg per 15 g, som er den anbefalede mængde til en hest, er Vetrohoof™ et kraftfuldt til-
skud. Dernæst er der en blanding af biotilgængelige og naturlige aminosyrer (SOBF© Kollagen) i Vetrohoof™, 
hvor kollagenpeptiderne er rent letfordøjeligt protein, som er allergenfrie og helt sikre at give hesten. Disse 
er vigtige for strukturen i hovvæggen og derfor kvaliteten, men kan også stimulere dannelsen af ekstracellu-
lære matrixmolekyler, som er afgørende for sunde sener og ledbånd. Det øger smidighed og modvirker stive, 
hævede og ømme led.

Til sidst består Vetrohoof™ af en blanding af Katekutræ, Boswellia og Curcumin (fra gurkemeje), med tilsæt-
ning af sort peber til bedre absorption (ABC+P). Kombinationen af ABC+P virker synergistisk og fremmer 
cellulær sundhed, forbedrer cirkulation og blodgennemstrømning til hoven og kan hjælpe med at optimere 
hovens sundhed og styrke. Dette sammen med tilsætningen af zink, lysin og methionin i Vetrohoof™ støtter 
genopbygningen og reparationsprocessen i hoven. 

Alt dette tilsammen er kilden til en kraftfuld blanding, der giver målrettet daglig tildeling af vigtige nærings-
stoffer til stærke hove og sunde led og sener og maksimerer ydeevne og holdbarhed hos alle heste.

Sammensætning: SOBF© Kollagen (specialiseret blanding af hydrolyseret kollagen, peptider og cellematrix) 
og ABC-Flex™ (Blanding af Katekutræ (Acacia Catechu), Boswellia, Curcumin (fra gurkemeje) og Sort peber). 

Tilsætningsstoffer (pr. 15 g): D-Biotin 80 mg, Zink 500 mg, Lysin 1500 mg, Methionin 900 mg, Energi 70 kcal 
og Sukker <0,4 g. 

Analytiske bestanddele: Tørstof: 94,6%, Aske 9,3%, Råfedt 4,2%, Råprotein 79% og Råfibre <0,5%. 

Vejledende fodringsanvisning:
Størrelse af hest/pony Daglig mængde (g) Daglig mængde (mål) Rækker til
Ponyer (under 400 kg) 7,5 g ½ mål 60 dage
Heste (400-600 kg) 15 g 1 mål 30 dage
Store heste (over 600 kg) 22,5 g 1½ mål 20 dage

1 mål (20 ml) = ca. 15 g
 
 
Kan fås i: 450 g (varenr. 59195).

Holdbarhed: 36 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt og ikke i direkte sol. Luk emballage 
korrekt efter brug. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på 
emballagen. 

Må kun anvendes til dyr. Den daglige dosering er vejledende og afhængig af det enkelte dyr. Det anbefales 
at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hestens almene tilstand.

Foderkategori: Tilskudsfoder.
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