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Vetrolytes+
Flydende elektrolytblanding +BCAA til at vedligeholde en stabil væske- og  
elektrolytbalance. 

Animalife Vetrolytes+ er en flydende elektrolytblandning, som optages hurtig  
for at erstatte essentielle salte og forgrenede aminosyrer (BCAA), der tabes via 
sveden forårsaget af træning, rejser eller stressrelaterede tilstande.  

Vetrolytes+ absorberes hurtigt i blodstrømmen for at erstatte de vitale salte; natrium, chlorid, kalium og 
magnesium + BCAA, som er nødvendige for at forbedre udholdenhed og restitution samtidig med at væ-
skeindtaget øges. Denne unikke formel indeholder en række vigtige, naturligt forekommende  aminosyrer, 
herunder BCAA; Isoleucin, Leucin og Valine til at hjælpe med at reducere muskeltræthed og støtte muskel-
gendannelse. BCAA er byggesten til musklerne og vigtige for muskelsundhed, -restitution og -vækst.  
 
Tildeles efter hesten har svedt, ved varmt vejr eller hvis hesten er stresset for at hjælpe restitutionen.  

- Ideel ved konkurrence, rejser eller daglig brug.  
- Hurtig absorption for at give hurtige resultater.  
- Naturlige smagsstoffer for bedre ædelyst, ideel til kræsne heste.  
- Kan blandes i foderet, i vandet eller tildeles direkte i munden.  
- Praktisk, nem at bruge og intet spild. 

Sammensætning: Vand, Natriumklorid, Kaliumklorid, Magnesiumklorid, Naturlig uraffineret melasse,  
Aminosyre komplex.

Analytiske bestanddele: Vand 65,77%, Aaske 2,5%, Olie <1%, Protein <1%, Fibre <1%, Natrium 8,3%.

Ingredienser per 60 ml:  
Kalium                                          3,72 g
Natrium                                      4,98 g
Magnesium                                0,42 g
Klorid                                         12,43 g
Leucin                                          43,6 g
Isoleucin                                      21,8 g
Valin                                              34,6 g

Alanin                                              44 g 
Arginin                                            22 g
Asparaginsyre                              22 g
Cystein                                           3 mg
Glutaminsyre                            96 mg
Glycin                                          28 mg
Histidin                                       12 mg
Lysin                                            34 mg

Methionin                                 12 mg
Fenylalanin                               25 mg
Prolin                                          25 mg
Serin                                            28 mg
Threonin                                    34 mg
Tryptofan                                    6  mg
Tyrosin                                       12  mg

Kan fås i: 1 brev á 60 ml

Fodringsvejledning:   
Tildel dagligt 60 ml per hest efter perioder, hvor hesten har svedt meget. Hesten bør til enhver tid have ad-
gang til drikkevand. Gives i perioder på 1-3 dage i forbindelse med kraftig svedproduktion. 

Må kun anvendes til dyr. Den daglige dosering er vejledende og afhængig af det enkelte dyr. Omrystes før brug. 
Opbevares tørt og køligt og ikke i direkte sol. Produceret i certificerede faciliteter med strenge procedurer for 
kvalitetskontrol. 

Holdbarhed: Opbevares tørt og køligt.  Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets 
batchnummer.

Foderkategori: Tilskudsfoder til heste
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