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Danmarksmesteren i banespring
Play Time er en 24 år gammel hoppe som
nu går og nyder sit otium, efter et liv på de
nationale og internationale springbaner. Play
Time har gået på et højt niveau i spring, hun
har repræsenteret Danmark ved nationsspringninger og har gået adskillige S og Grand
Prix klasser både nationalt og internationalt.
De sidste 4 år har hun ikke lavet andet end, at
komme en tur i skoven og ellers gået og hygget sig på marken som “pleje tante” for føllene
eller ven til andre fold heste.
Play Time er ældet lidt pludseligt de sidste år,
kroppen går jo lidt i stå, når den ikke længere
bruger muskler og led som den ellers har
været vant til.
“Jeg har set Play Time være meget stiv i betrækket om morgenen når hun skulle ud på fold og de andre heste har kunne herse hende noget rundt i
manegen, uden det har haft en konsekvens.
Vi startede derfor på Vetroflex og vetrofen på henholdsvis 5 skeer og to breve om dagen fordelt på to
måltider. Allerede efter 3 dage synes der at være en forskel at spore i hele hendes bevægeapparat. Da
vi havde kørt en uge på produkterne lukkede vi hende, vanen tro, på fold med hendes pensionist ven
som er lidt strid ved hende. Det var han også denne dag og overraskelsen var til at spore, da Play Time
kvitterede med to bagben som røg bagud hurtigere end han havde regnet med og dette resulterede
i en solid mavepumper! Herefter løftede Play Time hovedet højt, tog bagparten godt ind under sig
og løb for fuld udblæsning op i den anden ende af folden. Efter små to uger kom hun ned på 3 skeer
Vetroflex og et brev Vetrofen – denne mængde kan holde hende ved lige så hun bevæger sig mere frit
end hun ellers har gjort de sidste år. Dog kan hun have dage hvor der er brug for to breve Vetrofen til
at lindre generne fra den gamle krop.
Virkningen af produkterne er ikke til at tage fejl af, og det er meget tilfredsstillende for mig, at se min
gamle ven fra springbanerne live op på denne måde. Nu kan jeg lade hende nyde det der er tilbage
med hovedet højt og hovene hamrende i jorden på en frisk galop tur på folden”.

Thomas Sandgaard

Læs andre brugeres erfaringer på:

DET DOPINGFRI ALTERNATIV TIL
VENUSTORN (DEVILS CLAW )
Hjælper til vedligehold af bevægeapparatet og støtter naturlige helingsprocesser ved ledgener.
Vetrofen® er en særlig blanding af
naturlig Pragtskjolddrager (Scutellaria Baicalensis) og ekstrakt af
Katekutræ (Acacia Catechu) med
en effektiv antioxidant virkning.
Vetrofen® støtter kroppens naturlige
helingsprocesser samtidig med at
kroppens inflammatoriske respons
støttes på en naturlig måde. Bruges
af professionelle og anbefales af
førende ryttere.
Indeholder ingen forbudte stoffer og kan problemfrit anvendes i længere perioder.
Daglig tildeling:
Størrelse af hest/pony

Tildeling, vedligehold

Tildeling ved opstart og øget
behov

Ponyer (under 400 kg)

½ brev pr. dag

2 breve pr. dag

Heste (400-600 kg)

1 brev pr. dag

4 breve pr. dag

Store heste (over 600 kg)

2 breve pr. dag

6 breve pr. dag

Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sol. Må ikke gives sammen med NSAID såsom
Butasaft (Phenylbutazon). Tilskudsfoder til heste.
Fodringsvejledning:
De fleste vil opleve en forandring i løbet af 4-5 dage. På nogle heste ses dette først efter
5-10 dage eller mere. Vi anbefaler, at give en opstartsdosis i op til 10 dage. Hvis muligt
bør tildelingen fordeles over minimum 2 daglige fodringer. Kan med fordel gives i vådt
foder, f.eks roepiller, Speedi-Beet eller mash.
Sammensætning:
(Scutellaria Baicalensis) og ekstrakt af Katekutræ (Acacia Catechu)

Tilskud til støtte for naturlig vedligeholdelse og gendannelse af ledbrusk hos heste.
Vetroflex® er en særlig blanding af peptider fra hydrolyseret collagen. Vetroflex®
udfodres dagligt for at vedligeholde sunde og stærke led og knogler hos konkurrencehesten, den ældre hest eller andre heste med behov for støtte.
Kollagen er det hyppigst forekommende
protein i kroppen og giver led og 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® beskytter og støtter gendannelsen
af brusk og ledvæske og stimulerer samtidig
bruskcellerne til at producere mere kollagen
og proteoglykaner.
Vetroflex® vedligeholder også sunde hove og
pels. Bruges af professionelle og anbefales af
førende engelske ryttere og kan selvfølgelig bruges i kombination med Vetrofen®.
Daglig tildeling:
Størrelse af hest/pony

Tildeling, vedligehold

Tildeling ved opstart og øget
behov

Ponyer (under 400 kg)

3 skefulde (15 gram) pr. dag

4 skefulde (20 gram) pr. dag

Heste (400-600 kg)

4 skefulde (20 gram) pr. dag

5 skefulde (25 gram) pr. dag

Store heste (over 600 kg)

5 skefulde (25 gram) pr. dag

6 skefulde (30 gram) pr. dag

Opbevares tørt, køligt og ikke i direkte sol.
Fodermiddel til heste. Må kun anvendes til dyr.
Fodringsvejledning:
De fleste vil opleve en forandring i løbet af 4-5 dage. På nogle heste ses dette først efter
5-10 dage eller mere. Vi anbefaler, at give en opstartsdosis i op til 10 dage. Hvis muligt
bør tildelingen fordeles over minimum 2 daglige fodringer. Kan med fordel gives i vådt
foder, f.eks roepiller, Speedi-Beet eller mash.
Sammensætning:
En beskyttet blanding af Hydrolyseret collagen

