Optimal trivsel
vid optimal utfodring
Vetroflex®

Komplement för naturligt underhåll och återbildning av ledbrosk hos
hästar.
Vetroflex är en speciell blandning av peptider från hydrolyserat kollagen.
Vetroflex kan ges tillsammans med Vetrofen eller ges dagligen för att
underhålla sunda och starka leder och ben hos tävlingshästen, den äldre
hästen eller andra hästar med behov för ledstötta.

Kollagen är det vanligaste förekommande proteinet i kroppen och ger leder, ben, ligament och bindväv
deras strukturella matris. Vetroflex är sammansatt med en optimal aminosyresammansättning för att
efterlikna de strukturella komponenterna i brosk, och understödjer produktionen av kollagen från kondrocyterna inlagrad i den cellulära matrisen. Vetroflex skyddar och stöttar återbildningen av brosk och ledvätska,
och stimulerar stamtidigt broskcellerna till att producera mera kollagen och protoglykaner.
Vetroflex underhåller också sunda hovar och päls. Används av professionella utövare och rekommenderas av
framstående ryttare.
Sammansättning:
En skyddad blandning av Hydrolyserat kollagen
Analytiska beståndsdelar: Råprotein 100 %
Kan fås i:
1 kg (varunummer 39350)
2 kg (varunummer 39351)
Utfodringsanvisning:
Uppstartsdos kan tilldelas i upp till 10 dagar. Om möjligt bör tilldelningen fördelas över minimum 2 dagliga
utfodringar.
Daglig tilldelning:

Storlek på häst/ponny
Ponnyer (under 400 kg)
Hästar (400-600 kg)
Stora hästar (över 600 kg)

Tilldelning
vid uppstart
6 mått per dag
8 mått per dag
10 mått per dag

Tilldelning
underhåll
3 mått per dag
4 mått per dag
5 mått per dag

Tilldelning
vid ökat behov
4 mått per dag
5 mått per dag
6 mått per dag

1 mått (15 ml)= ca. 5 g
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Bevaras torrt och svalt, ej i direkt solljus. Kompletteringsfoder till häst. Får endast användas till djur.
Kontakta veterinär vid minsta tvivel om hästens allmäntillstånd.
Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på burken.
Foderkategori: Foderråvara
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