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W niniejszym katalogu znajdą Państwo najwyższej jakości 
produkty marki OVER Horse, które dzięki wykorzystaniu 

naturalnych składników, najnowszych technologii 
i sprawdzonych receptur, odznaczają się najwyższą skutecznością, 

pozostając jednocześnie w pełni bezpiecznymi.

OVER Horse - naturalnie dla koni!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

FLEX Complete
FLEX Plus
ELECTRO Horse
ELECTRO Liquid
ENERGY Gel
SPORT EQUINE Add
RACING Syrup
CALCI Cavallo
BIOTIN Horse
BRONCHI Equus
RESISTANCE Gel
GARLIC Vit C
AMINOYEAST
LINKO Oil
PECTOSYLLIUM
PECTOSYLLIUM Muesli
DIARRI Stop
SÓL HIMALAJSKA

OVERS

DERMASEPT Gel
FUNGISEPT Gel
FUNGISEPT Spray
RANSEPT Gel
RANSEPT Spray
SANI Creme
HORSEFLY
S.O.S. Cream
KAOGLIN
MENTHOL Gel
HOTACTIVE Horse
ICE SHOWER
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P I E L Ę G N A C J A  S I E R Ś C I

E Q U A N I M I T Y

E D Y C J E  L I M I T O W A N E

CABI Glue
CABI Spray
HOOF Protect
OVER HOOF Oil
DAILY Oil

RIDER’S Soap
RIDER’S Cream
AB Soap
URINE FREE Horse
LEATHER SOAP Spray
LEATHER FOAM
LEATHER OIL Spray
LEATHER BALM

WET GLOVES
PROTEIN HORSE Shampoo
SULFUR HORSE Shampoo
DARK HORSE Shampoo
WHITE HORSE Shampoo
CLEAN WHITE Dry Shampoo
QUICK FOAM
CHEVAL Silk

EQUANIMITY

BIOTIN Horse
ELECTRO Horse 3 kg
ELECTRO Horse 7,5 kg

SPIS treści
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S U P L E M E N T Y

S U P L E M E N T Y

FLEX Complete
1 l

Preparat wspierający funkcjonowanie stawów, zawierający wysokie 
stężenie aktywnych składników takich jak glukozamina, chondroityna 
czy MSM oraz przede wszystkim cenny kolagen. Korzystnie wpływa 
na kondycję stawów, wspomaga ich pracę, poprawia smarowanie, 
zapobiega uszkodzeniom powstałym podczas intensywnego treningu 
oraz występowaniu stanów zapalnych. Wspiera regenerację chrząstki 
stawowej i stymuluje budowę komórek chrzęstnych oraz odbudowę 
stawów, kości i tkanki łącznej. Ponadto preparat zawiera biotynę, która 
przyśpiesza wzrost komórek wszystkich tkanek aparatu ruchu oraz 
witaminę A, która jest równie istotna dla utrzymania poprawnego 
wzrostu i zdrowych kości, stawów i sierści.
Produkt polecany przede wszystkim:
- koniom sportowym, poddawanym intensywnemu wysiłkowi
- koniom wymagającym szczególnego wsparcia aparatu ruchu
- koniom o ograniczonej sprawności ruchowej
- koniom po urazach stawów lub układu mięśniowo-szkieletowego
- wszystkim koniom jako profilaktyka, wsparcie aparatu ruchu i w celu 

zapobiegania stanom zapalnym stawów

Stosowanie: Konie 500kg: 30ml dziennie. Kuce: 15 ml dziennie. Podawać 
do paszy lub bezpośrednio do pyska konia.

Skład: gliceryna, dekstroza, kolagen, dimetylosulfon, glukozamina, siarczan 
chondroityny, glikol propylenowy, chlorek sodu, olej sojowy, sole sodowe kwasy 
cytrynowego, sole mleczanów kwasów tłuszczowych. Dodatki (w 1kg): dodatki 
sensoryczne, 2b: mieszanina substancji aromatycznych; naturalne produkty 
pochodzenia roślinnego: Helianthus annuus (olej słonecznikowy); dodatki 
dietetyczne, 3a, witaminy: witamina A (3a672b) 40  000 IU; witamina D3 (3a671)   
12 100 IU; witamina E (3a700) 1300 mg; witamina B1 (3a820) 7,2 mg; witamina B2 (sól 
monosodowa estru fosforanu 5’-ryboflawiny) 6,6 mg; witamina B6/chlorowodorek 
pirydoksyny  (3a831)  6,8 mg; witamina B12 24 mcg; witamina C (3a300) 5 000 mg; 
biotyna (3a880) 20 mg; chlorek choliny (3a890) 7 500 mg; D-Panthenol (3a842) 7,6 
mg; dodatki technologiczne: 1,  guma ksantanowa  (E415) 5 000 mg; 1b, ekstrakty 
tokoferolu z olejów roślinnych (1b306i) 2,7 mg; galusan propylu (E310) 40 mg. 
Składniki analityczne i ich poziomy: białko surowe 3%; włókno surowe 0,2%; oleje 
i tłuszcze surowe 0,4%; popiół całkowity 3,49%, wilgotność 65,6%

Forma: Płyn.

wsparcie stawów kolagen biotyna

witamina

H

WOLNY
od dopingu

FLEX Plus
1 l

Preparat wspierający funkcjonowanie aparatu ruchu, wspomagający 
pracę oraz regenerację chrząstki stawowej. Jest połączeniem ekstraktów 
z kory wierzby oraz czarciego pazura, które mają działanie przeciwzapalnie 
i przeciwbólowe, szczególnie korzystnie wpływając na stany zapalne 
stawów.

Stosowanie: Konie 500kg: 25ml. Kuce: 15 ml Podawać do paszy lub 
bezpośrednio do pyska konia.

Skład: Glycerol, propylene glycerol. Additions (in 1kg): 2b, natural 
mixture of flavors (devil’s claw, willow bark); 3a, vitamin C (3a300)-20 g; 
Technological additives: xanthan gum (E415): 2g; Analytical components: 
raw protein 0.2%, raw fiber 0.83%, raw oils and fats 0.4%, total ash 0.12%, 
humidity 48.8%, sodium 0.01%. 

Forma: Płyn.

czarci pazurwsparcie stawów ekstrakt z kory 
wierzby
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S U P L E M E N T YS U P L E M E N T Y

ELECTRO Horse
1.5 kg

Preparat stabilizujący równowagę wodno – elektrolitową. Zapobiega 
odwodnieniu organizmu, uzupełnia niedobory elektrolitów oraz 
skraca czas regeneracji organizmu. Szczególnie polecany podczas 
wzmożonego wysiłku, treningów, upałów, osłabienia organizmu, 
wystąpienia biegunki, transportu czy porodu. Dzięki optymalnie 
dobranym komponentom preparat odznacza się wysoką skutecznością. 
Dodatkowo dostarcza łatwo przyswajalnych węglowodanów, które 
stanowią źródło energii dla osłabionego organizmu. 

Stosowanie: Konie 500 kg: 25 g dwa razy dziennie.  Kuce: 15 g dwa razy 
dziennie. Podawać do paszy lub po rozpuszczeniu w wodzie. Należy 
zapewnić dostęp do czystej wody. U źrebiąt preparatu nie należy 
podawać bezpośrednio po pojeniu mlekiem. 

Skład: Glucose, sodium bicarbonate, potassium chloride, glycine, sodium citrate, 
magnesium sulphate.

Forma: Proszek.

regeneracja glukoza elektrolity

WOLNY
od dopingu

regeneracja beta glukany

ELECTRO Liquid
1 l / 5 l

Preparat stabilizujący równowagę wodno – elektrolitową. Zapobiega 
odwodnieniu organizmu, uzupełnia niedobory elektrolitów oraz skraca 
czas regeneracji organizmu. Szczególnie polecany podczas wzmożonego 
wysiłku, treningów, upałów, osłabienia organizmu, wystąpienia biegunki, 
transportu czy porodu. Dzięki optymalnie dobranym komponentom 
preparat odznacza się wysoką skutecznością. Dodatkowo dostarcza 
łatwo przyswajalnych węglowodanów, które stanowią źródło energii 
dla osłabionego organizmu. Wysokie stężenie L-glicyny poprawia 
wchłanianie elektrolitów, a dodatkowo zawarty wapń i magnez jeszcze 
lepiej wspomagają organizm podczas wymagających treningów.

Stosowanie: Konie 500kg: 50 ml, Źrebięta, małe konie, kuce: 25 ml. 
Polać na paszę lub zmieszać z 1-2 litrami wody do picia. Przed użyciem 
wstrząsnąć. U źrebiąt preparatu nie należy podawać bezpośrednio po 
pojeniu mlekiem.

Skład: Glycerol, glucose, magnesium chloride, calcium chloride, potassium 
chloride, sodium chloride, yeast products (12.1.5): oligomannans and β-1-3 glucans 
from Saccharomyces cerevisiae yeast cell wall.

Forma: Płyn.

elektrolity

WOLNY
od dopingu

Booster energetyczny polecany dla koni wymagających dodatkowego 
źródła szybko uwalnianej energii. Skutecznie reguluje poziom 
elektrolitów oraz mikroelementów utraconych w czasie wzmożonego 
wysiłku lub po przebytej chorobie. Źródło szybko przyswajalnej energii 
oraz cennych witamin z grup E, B i minerałów takich jak magnez, cynk, 
kobalt czy selen. Dodatkowo zawiera L-glutaminę, która stymuluje 
procesy syntezy białek mięśniowych, co jest niezwykle istotne dla koni 
sportowych. Wspiera procesy regeneracyjne. 

Stosowanie: Konie 500kg: 50 ml/ 500 kg przed oraz po treningu. Kuce/
małe konie: 25 ml przed oraz po treningu. W przypadku utraty płynów po 
przebytej chorobie: Konie: 50 ml 2x dziennie. Kuce: 25 ml 2 x dziennie.

Skład: Glycerin, glucose, lactose, calcium chloride, magnesium chloride. Additives 
(per 1kg): 2b, flavoring substances: water dock, bilberry, narrowleaf plantain, 
chicory root, 3a, vitamins: nicotinic acid (niacin): 3000 mg, vitamin D3-360 IU., 
vitamin E (3a700)-860 mg, vitamin B1-25.92 mg, vitamin B2-23.76 mg, vitamin 
B6 (3a831)- 24.48 mg, vitamin B12-86.4 mcg; 3B, trace elements: copper (copper 
chloride dihydrate) 12.75 mg, manganese (manganese chloride) 42.5 mg, zinc 
(zinc chloride) 51.0 mg, iodine (potassium iodide) 0.68 mg, cobalt (cobalt acetate) 
0.085 mg, selenium (sodium selenite) 4.255 mg; 3 c, amino acids: L-glutamine: 
25g. Technological additives (1kg): sodium propionate – 25g, BHT (butylated 
hydroxytoluene; E321) 4.8mg, BHA (butylated hydroxyanisole, E320) 4,8 mg glyceryl 
polyethyleneglycol ricinoleate (E484) 1400 mg, xanthan gum (E415) 12 g. Analytical 
ingredients: raw protein 3,3%, raw fiber <0,0%, raw fats and oils 0,2%, raw ash 4,01%, 
humidity 48,5%, sodium 0,59%. 

Forma: Płyn.

ENERGY Gel
100 ml

glukozaelektrolity antyoksydanty

WOLNY
od dopingu

SPORT EQUINE Add
1 kg

Produkt opracowany z myślą o koniach sportowych, jako wsparcie 
w okresach intensywnych treningów. Zawiera wysoce skoncentrowaną 
dawkę witamin (głównie B12, C, E) i mikroelementów (selenu 
i żelaza) oraz cenne drożdże (Saccharomyces cerevisae). Ponadto 
zawiera wartościowe siemię lniane (dzienna dawka w produkcie 
to 80 g), które jest źródłem łatwo przyswajalnego białka. 
Dostarcza ważne kwasy tłuszczowe omega-3, które wzmacniają 
i uelastyczniają ścięgna, więzadła i mięśnie oraz korzystnie wpływają 
na cały organizm, a u ogierów dodatkowo poprawiają płodność. Siemię 
dodatkowo utrzymuje sierść w świetnej kondycji oraz wspiera procesy 
trawienne.

Stosowanie: Konie 500 kg: 100 g dziennie. Kuce: 50 g dziennie.

Skład: Flax seed wheat bran, apple pomace. Analytical ingredients and level: raw 
protein 13%, raw fiber 11%, raw ash 15%, raw fats and oils 17%, ash insoluble in 
HCL 8,2%, sodium 0%, humidity 8%. Additives (in 1kg) zootechnical additives: 
Saccharomyces cerevisiae CBS 493,94 (4a1704) 2,5x10*9 KBE/kg; dietetic additives, 
3a: vitamin A (E672) 300000 I.U. Vitamin D3 (E671) 30000 I.U, vitamin E/rac-alpha-
tocopherol acetate (3a700) 8000 mg, vitamin C 10000 mg, vitamin B12 5000 ug, 
iron/iron carbonate (E1): 2500 mg, pentshydrate copper sulphate (E4) 1000 mg, 
manganese oxide (E5) 2500 mg, zinc oxide (E6) 2500 mg, calcium iodate anhydrous 
(E2) 20 mg, cobalt carbonate  monohydrous (E3) 20 mg, sodium selenate 20 mg; 
Technological additives, 1a; butylated hydroxytoluene (BHT/E331) 200 mg, sepiolite 
(E562) 37500 mg.

Forma: Proszek.

kwasy tłuszczowedrożdże Saccharomyces 
cerevisae

wsparcie mięśni

WOLNY
od dopingu



8 9

S U P L E M E N T YS U P L E M E N T Y
RACING Syrup

1 l / 5 l

Wysoce skoncentrowana mieszanka witaminowo - mineralna 
dedykowana dla koni sportowych oraz wymagających szczególnego 
wsparcia. Duża zawartość istotnych składników zapewnia sprawność 
fizyczną i odpowiednią kondycję. Sacharydy zwiększają poziom energii 
a witamina E i selen sprzyjają regeneracji mięśni natomiast oddzielny 
łańcuch aminokwasowy (BCAA) wspiera ich rozbudowę. Biotyna oraz 
cynk pomagają utrzymać zdrowe kopyto oraz sierść. Witaminy A i D3 
niezwykle korzystnie wpływają na stan skóry i procesy odbudowy tkanek.

Stosowanie:  Konie 500 kg: 50 ml produktu/dzień

Forma: Płyn.

Skład: Molasses, lactose. Additives per 1 kg: dietetic additives, 3a: Nicotinic acid (niacin): 99 
mg; Calcium pantothenate: 980 mg; vitamin A (3a672b): 333 IU; vitamin D/D3 (E671): 100 
820 IU; vitamin E (3a700) (tocopherol acetate): 10 845,5 mg; vitamin B12(cyanocobalamin): 
199,2 mcg; vitamin B1 (thiamine hydrochloride): 59,76 mg; vitamin B6 (pyridoxine 
hydrochloride) (3a831): 56,44 mg; vitamin B2 (riboflavin 5-sodium phosphate): 54,78 mg, 
pantothenic acid : 0,91 mg, vitamin C: 5000 mg; vitamin H(biotin): 2o mg; Cholin (cholin 
chlorid): 2000 g; dietetic additives, 3b: cobalt (cobalt acetate): 0,5 mg; selenium (sodium 
selenate E8): 1,632 mg; iodine (calcium iodate anhydrous E2): 4 mg; zinc (zinc chloride 
monohydrous E6): 300 mg; manganese (manganese chloride tetrahydrate, E5): 250 mg; 
copper (copper chloride dihydrate E4): 75 mg; dietetic additives, 3c:; lisine: 10000 mg; 
methionine: 10000 mg; troenine: 3000 mg; valin: 1000 mg; isoleucin: 1000 mg; leucin: 
200 mg; Technological additives, 1a; BHA (butylated hydroxyanisole E320): 3.156 mg, BHT 
(butylated hydroxytoluene, E321): 3.156 mg, propyl gallate (E310): 334.62 mg. Analytical 
composition and levels: raw protein 3,62%, raw fat 1,42%, raw fiber 0%, raw ash 5,12%, 
sodium 0,072%, humidity 32,5%. 

wysoka koncentracja 
witamin

wsparcie mięśni

WOLNY
od dopingu

CALCI Cavallo
1 l

Produkt redukujący ryzyko wystąpienia niedoboru wapnia i witamin 
u klaczy źrebnych, karmiących i źrebiąt po odsadzeniu. Wspiera 
prawidłowy wzrost i rozwój rosnących koni. Zmniejsza ryzyko pojawienia 
się powikłań spowodowanych niedoborami wapnia i witamin, wzmacnia 
kości i wspomaga układ nerwowy.  Jest źródłem wysoko przyswajalnego 
wapnia, którego wchłanianie jest wspomagane przez wit. D3. Jako źródło 
fosforu i magnezu zapobiega zaburzeniom gospodarki wapniowej co 
może wiązać się z hipofosfatemią i hipomagnezemią. Polecany dla koni 
sportowych narażonych na wysokie obciążenia jako niezbędne wsparcie 
aparatu ruchu. 

Stosowanie: Konie: 25 ml dwa razy dziennie. Klacze źrebne: 25 ml dwa 
razy dziennie na paszę przez cały okres ciąży, przez cały okres laktacji 
i 1 miesiąc po jego zakończeniu. W przypadku zalegania poporodowego 
klaczy podać tuż przed porodem i 24 godziny po porodzie 200 ml. 
Źrebięta: od momentu odsadzenia do całkowitego zakończenia wzrostu 
25 ml / 500 kg m.c. 2 razy dziennie. Podawać wymieszany z paszą lub 
bezpośrednio do pyska.

Skład: Glycerin, calcium chloride, propylene glycol, magnesium chloride, 
diamonium phosphate anhydrous, lactose. Analytical ingredients and levels: raw 
protein 2,0%, raw fiber 0%, raw fats and oils 0%, raw ash 17,0%, sodium 0,1%, 
calcium 4,8%, magnesium 1,2%, humidity 46,8%. Additives (kin 1kg)?: dietetic 
additives 3a: niacin 15g, calcium pantothenate 10g, vitamin E (3a700) 2500 mg, 
vitamin D3 (3a670a) 2500 I.U., pantothenic acid 190 mg, vitamin B1 180 mg, vitamin 
B5 (3a831) 170 mg, vitamin B2 165 mg, vitamin b12 600 mg; dietetic additives 3b: 
cobalc (Co, cobalt sulfate, E3) 105 mg; technological additives: BHT (E321) 9 mg, 
Propyl gallate (E310) 3,75 mg; sensory additives 2b: mixture of flavoring substances. 

Forma: Płyn.

profilaktyka OCD źródło 
witamin

dobra wzajemna 
proporcja

WOLNY
od dopingu

BIOTIN Horse
1 kg

Skład: Uzupełniająca mieszanka paszowa dla wzmocnienia siły i zdrowia 
końskiego kopyta. Dostarcza elementy, które wpływają na odbudowę 
kopyta i włosa. Zapewnia prawidłowe wykształcenie się kopyta oraz 
zwiększa jego twardość i elastyczność. Zawiera wysoki poziom biotyny 
i miedzi wraz z cynkiem i metioniną w formie chelatów.

Forma: Proszek.

Suplement wspierający wzrost i jakość rogu kopytowego oraz włosa. 
Dzięki wysokiej koncentracji aktywnych składników - między innymi 
biotyny, miedzi, cynku i metioniny w łatwo przyswajalnej formie 
chelatów - skutecznie poprawia jakość sierści oraz kopyt, czyniąc je 
mocnymi, twardymi i elastycznymi.

Stosowanie: Konie 500 kg: 10 g / dzień, Kuce/źrebięta: 5 g / dzień. Uwaga: 
okres kuracji jest długi ze względu na fakt, że kopyto odbudowuje się od 
góry. Produkt podawać wymieszany z paszą.

biotyna chelat cynku metionina

witamina

H Zn Met

WOLNY
od dopingu

BRONCHI Equus
1 l / 5 l

Produkt dedykowany dla koni borykających się z problemami 
układu oddechowego, alergiami oraz słabą odpornością. 
Zawiera unikalną mieszankę ziół (w tym Echinacea purpurea, 
Eucalyptus globulus, Thymus vulgaris i Pimpinella anisum), która 
doskonale rozrzedza i wspomaga usuwanie gromadzącej się 
w drogach oddechowych wydzieliny. Stymuluje system immunologiczny 
zapobiegając ponownym infekcjom.

Stosowanie: Konie 500 kg: przez pierwsze 10 dni 50 ml dziennie, przez 
kolejne 20 dni 25 ml dziennie. Kuce/źrebięta: przez pierwsze 10 dni 20 
ml dziennie, przez kolejne 20 dni 15 ml dziennie. W przypadku koni 
dorosłych preparat wystarczy na 30 dni stosowania, a w przypadku 
kuców oraz źrebiąt – na 60 dni. Preparat podawać z paszą, wodą do picia 
lub bezpośrednio do pyska.

Skład: Pentose, sodium chloride. Analytical ingredients and levels: raw proteins 
0,20%, raw fats and oils 0,20%, raw fiber 0%, raw ash 0,1%, humidity 98%, sodium 
<1%, Sensorial additives, 2b: Thymus vulgaris, Echinacea purpurea, Eucalyptus 
globulus, Pimpinella anisum,. Technological additives, 1a: formic acid (E236) 2,04 g/
kg; acetic acid (E260) 1,82 g/kg; lactic acid (270) 1,06 g/kg. 

Forma: Płyn.

echinacea eukaliptus tymianek

WOLNY
od dopingu
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S U P L E M E N T YS U P L E M E N T Y

RESISTANCE Gel
100 ml

Produkt specjalnego przeznaczenia w formie skoncentrowanej pasty. 
Stymuluje funkcjonowanie układu immunologicznego w okresie 
naturalnego spadku odporności i w trakcie regeneracji po przebytej 
chorobie. Wspiera układ pokarmowy oraz reguluje procesy trawienne. 
Zawiera między innymi β-(1-3) glukany pozyskiwane z komórek ścian 
drożdży Sacharomyces cerevisiae, probiotyczne szczepy bakteryjne 
(E. faecium i L. rhamnosus) oraz bogatą mieszankę ziół (m.in. babka 
lancetowata, jeżówka purpurowa, pokrzywa zwyczajna, żeń-szeń, aloes 
drzewiasty, dziurawiec). Produkt zapewnia świetne wsparcie w okresach 
obniżonej odporności, szybko i skutecznie przywracając naturalną 
równowagę organizmu i prawidłową odpowiedź immunologiczną (m.in. 
dzięki stymulacji produkcji limfocytów B i T oraz wydzielania interferonu). 

Stosowanie: Konie 500 kg: 25 ml. Kuce: 15 ml. Odmierzyć dawkę przy 
użyciu pierścienia dozującego. Podawać bezpośrednio do pyska. Można 
stosować u źrebaków od pierwszych dni życia.

Skład: Glycerin, propylene glycol, lactose, yeast products (12.1.5): oligomannary 
and 1,3-glucans obtained from saccharomyces yeast saccharomyces cerevisiae. 
Additives (per 1kg): 2b, flavors: lanceolate, purple twig, nettle, Siberian chickens, 
woody aloe, St. John’s wort; 4a, zootechnical additives: Enterococcus faecium DSM 
7134 (350X10*6 CFU), Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 (150X10*6 CFU). 3a 
vitamins: vitamin B1-3mg, vitamin C (E300) - 100mg. Technological additives (per 
1 kg): potassium sorbate 2.5 g, sodium benzoate 4.0 g, xanthan gum (E415) 11 G. 
Analytical ingredients (per 1kg): raw protein 0.96%, raw fiber 0.0%, raw oils and fats 
0.2%, total ashes 0.51%, humidity 58.5%, sodium 0.09%. 

Forma: Żel.

układ 
pokarmowy

beta glukany 
i probiotyki

układ 
immunologiczny

WOLNY
od dopingu

GARLIC Vit C
1 kg

Produkt korzystnie wpływający na system immunologiczny i jego 
odpowiedź oraz uzupełniający niedobory witaminy C. Wchodzący w 
skład czosnek jest naturalnym immunostymulantem, który podnosi 
odporność, ma działanie antyseptyczne i korzystnie wpływa na cały 
organizm. Jednocześnie jest doskonałym źródłem MSM, oddziałuje 
na prawidłową mikroflorę jelit, wspomaga drogi moczowe i reguluje 
ciśnienie krwi. Wyjątkowo korzystnie wpływa na konie z problemami 
oddechowymi, poprawia apetyt, a w sezonie letnim dodatkowo ma 
działanie zniechęcające owady. Witamina C podnosi odporność i jest 
silnym antyoksydantem. Przyspiesza procesy regeneracyjne, stymuluje 
metabolizm cholesterolu, reguluje układ krążenia. Korzystnie wpływa na 
tkankę łączną, kostną i chrząstną oraz jest kluczowa w procesie produkcji 
kolagenu i kwasu hialuronowego oraz syntezy MSM.

Polecany przede wszystkim:
- koniom narażonym na spadek odporności
- koniom o szczególnych potrzebach (konie starsze, alergiczne, w okresie 
rekonwalescencji)
- wszystkim koniom w okresie przesilenia
- koniom poddawanym obciążeniom sportowym
- koniom borykającym się z problemami stawów

Stosowanie: 25g / dzień / koń 500 kg.

Skład: czosnek suszony mielony, chlorek sodu
Dodatki (w 1 kg): witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane 
substancje o podobnym znaczeniu: Witamina C (3a300) 250 000 mg
Składniki analityczne i poziomy: białko surowe 10,3%, włókno surowe 14,0%, popiół 
surowy 5,38%, oleje i tłuszcze surowe 0,5%, sód 0,18%

Forma: Proszek.

WOLNY
od dopingu

zniechęca owady 
latające

wsparcie stawówukład 
immunologiczny

AMINOYEAST
1 kg

Produkt na bazie drożdży Saccharomyces cerevisiae dedykowany 
wszystkim koniom na każdym szczeblu użytkowym. Korzystnie wpływa 
na procesy trawienne i utrzymywanie prawidłowego środowiska 
w przewodzie pokarmowym, co przekłada się na wyższą strawność 
zadawanych pasz oraz lepszą kondycję i samopoczucie koni. Zawiera 
cenne beta glukany, zabezpieczające ścianę żołądka przed niepożądanym 
działaniem kwasów oraz liczne aminokwasy istotne dla rozbudowy masy 
mięśniowej. Polecany w szczególności koniom z problemami układu 
pokarmowego (takim jak np. wrzody), koniom o nieodpowiedniej 
kondycji, z niedowagą, koniom starszym, po chorobie lub w okresie 
spadku formy oraz koniom sportowym poddawanym intensywnym 
obciążeniom. 

Stosowanie: Źrebięta/małe konie/kuce: 20 g / dzień. Konie: 30 g / dzień.

Skład: mączka sojowa z obłuszczonych i toastowanych nasion soi, żywe kultury 
drożdży; Dodatki zootechniczne: żywe drożdże w ilości 9 x 10¹¹ CFU/kg MPU 
Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 (4b1710); Składniki analityczne: sucha masa 
(min. %) 94,7; białko surowe (min. %) 51,86; włókno surowe (max. %) 4,31; oleje 
i tłuszcze surowe (%) 2,86; wapń (min. %) 2,24; sód (max. %) 0,44; fosfor (min. %) 0,71; 
popiół surowy (%) 6,06

Forma: Proszek.

WOLNY
od dopingu

układ 
pokarmowy

beta glukany 
i probiotyki

wsparcie mięśni

Mieszanka olejów nierafinowanych, tłoczonych na zimno: lnianego (80%) 
i konopnego (20%). Wartościowy dodatek dietetyczny stanowiący źródło 
wolnouwalnianej energii, cennych nienasyconych kwasów tłuszczowych 
oraz witamin. Dzięki udziałowi oleju konopnego zaliczanego do grupy 
„superfoods”, ma działanie uspokajające, skutecznie niweluje stres 
oraz wyjątkowo korzystnie wpływa na skórę, włosy, układ krążenia 
oraz wszystkie procesy metaboliczne. Chroni komórki przed stresem 
oksydacyjnym, wspomaga procesy regeneracyjne oraz jest źródłem 
witaminy E, K, A, D i z grupy B, magnezu, manganu, cynku, fosforu 
i kwasów Omega-3, Omega-6 i Omega-9 we właściwej wzajemnej 
proporcji. 
LinKo Oil z uwagi na korzystny wpływ na cały organizm polecany jest jako 
stały dodatek do diety, a szczególnie w okresach wzmożonego wysiłku, 
przesilenia, w przypadku spadku odporności lub w celu poprawy 
wydolności.  

Stosowanie: 50 ml / dzień.

Skład: 80% olej lniany tłoczony na zimno, 20% olej konopny tłoczony na zimno.

Forma: Płyn.

LinKo Oil
1 l / 5 l

olej konopny wycisza i niweluje 
stres

cenne składniki

WOLNY
od dopingu

wolnouwalniana 
energia
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SÓL HIMALAJSKA
2.5-3 kg / 4.5 kg

Krystaliczna sól himalajska to najczystsza sól ziemi. Naturalna, powstała 
w miejscu, gdzie setki milionów lat temu energia słoneczna osuszyła 
pierwotny ocean. Wydobywana z 400-600 metrów głębokości. Zawiera 
aż 84 niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu 
minerały w formie koloidalnej. Dzięki naturalnie zbilansowanej 
kompozycji składników konie dostają dokładnie to, czego 
potrzebują. Co ważne, jest chętnie przyjmowana przez konie, które 
nie przepadają za lizawkami mineralnymi. Produkt zaopatrzony jest 
w mocny sznurek, który ułatwia mocowanie w boksie.

Skład: sodium chloride 11.4 1, analytical and level components: sodium: 30.64% 

Stosowanie: Zawiesić w boksie na odpowiedniej wysokości. Koń 
powinien mieć stały dostęp do świeżej wody.

Forma: Naturalny kryształ.

Produkt o działaniu przeciwbiegunkowym oraz stabilizującym 
funkcjonowanie układu pokarmowego u koni. Doskonale sprawdza 
się przy biegunce źrebiąt, podczas rui klaczy oraz u starszych koni 
przy biegunkach rożnego pochodzenia. Działa ściągająco w obrębie 
przewodu pokarmowego, tworząc cienką nierozpuszczalną warstwę 
ochraniającą śluzówkę. Hamuje niewielkie krwawienia z naczyń 
włosowatych oraz ogranicza przenikanie wody do światła jelit, co 
przeciwdziała rozrzedzaniu treści pokarmowej. Ponadto produkt tworzy 
kompleks z toksynami bakteryjnymi, wspomagając ich usuwanie 
z przewodu pokarmowego. Wykazuje działanie aseptyczne.

Stosowanie: Konie: 100 g na 500 kg masy ciała, na zwilżony owies bądź 
tworząc pastę, raz dziennie przez 3 dni. Kuce/Źrebięta: 10 g na 50 kg masy 
ciała, tworząc pastę, raz dziennie przez 3 dni. Maksymalna dawka preparatu: 
0,2 g/kg m.c. dziennie. Przed przedłużeniem okresu stosowania należy 
zasięgnąć opinii lekarza weterynarii lub skonsultować się z producentem. 
DIARRI Stop jest preparatem skutecznym, jednak niezbyt smacznym. 
W celu lepszego pobrania preparatu należy wymieszać 100 g preparatu 
z 2 łyżkami stołowymi miodu i taką pastę podać zwierzęciu z objawami 
biegunki.

Skład: Brewery yeasts, dextrose. Feed additives (in 1kg): sensorics additives 2b: 
Castanea sativa Mili min 900g/ kg. Analytical ingredients and levels: raw protein 
0,0%, raw fiber 0,%, raw fats and oils0,0%, raw ash 4,1%, sodium 0,0%. 

Forma: Proszek.

DIARRI Stop
150 g / 1 kg

regulacja 
trawienia

usuwanie 
toksyn

84 minerały

WOLNY
od dopingu

WOLNY
od dopingu

PECTOSYLLIUM
1.2 kg

Skuteczny produkt odpiaszczający, pozwalający na usunięcie z jelit 
złogów piasku i innych zanieczyszczeń pobranych razem z pokarmem. 
Tworzy w jelitach żel wyłapujący i wiążący ziarenka piasku, kamyki 
i inne zanieczyszczenia, dzięki czemu w związanej formie są z  łatwością 
usuwane z jelit. Preparat do stosowania profilaktycznego u wszystkich 
koni, szczególnie u koni narażonych na zapiaszczenie (np. konie 
padokowane) oraz koni, u których występują nawracające kolki. 

Stosowanie: Konie 500 g: Przy pierwszej kuracji: 100 g dwa razy 
w ciągu dnia przez 6 kolejnych dni. Dla podtrzymania efektów: raz 
w miesiącu powtórzyć kurację, podając połowę dawki pierwszej kuracji, 
czyli 100 g raz dziennie przez 6 kolejnych dni. Prewencyjnie dla koni 
w grupie ryzyka kolki: 50 g dziennie do paszy lub ziarna aż do poprawy. 
Kuce odpowiednio połowa dawki. Zalecana profilaktyczna kuracja dwa 
razy w roku.

Skład: Psyllium seeds, saccharose, wheat bran. Analytical ingredients and levels: 
raw protein: 3,6%, raw fiber 3,0%, raw fats and oils 1,0%, raw ash 2,0% phosphorus 
0,1%, sodium 0%. 

Forma: Proszek.

odpiaszczanienasiona Psyllium

WOLNY
od dopingu

Skuteczny produkt odpiaszczający w formie smacznego muesli, 
pozwalający na usunięcie z jelit złogów piasku i innych zanieczyszczeń 
pobranych razem z pokarmem. Tworzy w jelitach żel wyłapujący 
i wiążący ziarenka piasku, kamyki i inne zanieczyszczenia, dzięki czemu 
w związanej formie są z  łatwością usuwane z jelit. Preparat do stosowania 
profilaktycznego u wszystkich koni, szczególnie u koni narażonych na 
zapiaszczenie (np. konie padokowane) oraz koni, u których występują 
nawracające kolki. 

Stosowanie: Przy pierwszej kuracji: 125 g dwa razy w ciągu dnia przez 
6 kolejnych dni. Dla podtrzymania efektów: raz w miesiącu powtórzyć 
kurację, podając połowę dawki pierwszej kuracji, czyli 125 g raz dziennie 
przez 6 kolejnych dni. Prewencyjnie dla koni w grupie ryzyka kolki: 65 g 
dziennie do paszy lub ziarna aż do poprawy. Kuce odpowiednio połowa 
dawki. Zalecana profilaktyczna kuracja dwa razy w roku.

Skład: Psyllium seeds, linen seeds, oats. Analytical ingredients and levels: raw 
protein: 8,5%, raw fiber 4%, raw fats and oils 6,0%, raw ash 5,5%, calcium 0%, 
phosphorus 0,0%, sodium 0%. 

Forma: Muesli.

PECTOSYLLIUM Muesli
1.5 kg

nasiona Psyllium odpiaszczanie

WOLNY
od dopingu
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SMAKOŁY K I

S M A K O ŁY K I

Bardzo smaczne, zdrowe, wartościowe i w 100% naturalne smakołyki dla 
wszystkich koni na każdym szczeblu użytkowym. Z łatwością mieszczą 
się w kieszeni i nie kruszą się. Wspaniała nagroda po treningu lub 
przekąska bez okazji, która dodatkowo wzbogaci dietę Twojego konia o 
cenne składniki. Dostępne w różnych wariantach smakowych w ofercie 
stałej i limitowanych edycjach. 

Skład dostępny bezpośrednio na opakowaniu.

OVERS
1 kg

WOLNY
od dopingu

różne warianty 
smakowe

naturalne
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FUNGISEPT Gel
250 g

Produkt wspomaga wytwarzanie naturalnej bariery ochronnej skóry, 
uniemożliwiającej wnikanie i rozwój grzybów oraz pleśni. Korzystnie 
wpływa na stan skóry w przebiegu grzybicy i wspomaga odrost sierści. 
Świetnie sprawdza się przy problemach takich jak wycieranie grzywy czy 
ogona. Jest łagodny i całkowicie bezpieczny dla skóry zwierząt i ludzi.  
Preparat został stworzony w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny 
biotechnologii. Zawiera w swoim składzie kompleks Złota Tarcza, czyli 
specjalnie dobrane substancje ziołowe i mineralne w odpowiednich 
proporcjach. Koloid nanocząsteczek miedzi, wchodzący w skład Złotej 
Tarczy przenika do najgłębszych struktur skóry. Jest w pełni bezpieczny. 
Nie wchodzi w reakcję z innymi substancjami, pozostając jednocześnie 
bioprzyswajalnym.

Stosowanie: Preparat nanosić na skórę na zmienione miejsce 2-3 razy 
dziennie.

Skład: Aqua, cooper gluconate, melaleuca alternifolia, tea leaf tree oil, peg-20 
glyceryl laurate, isopropyl alcohol, propolis extract , acrylates/palmeth-25 acrylate 
copolymer, sodium hydroxide, caprylyl glycol, phenoxyethanol, hexylene glycol, C.I 
15985. 

Forma: Żel.

DERMASEPT Gel
210 g

Innowacyjny preparat przeznaczony do wspomagania leczenia grudy 
u koni. Doskonale sprawdza się w miejscu uszkodzonych tkanek, 
wspomagając naturalne procesy odbudowy i regeneracji skóry. 
Przyspiesza proces gojenia i tworzy barierę ochronną uniemożliwiającą 
wtórne wnikanie grzybów i pleśni. Szybko przenika do głębokich warstw 
skóry, nie wywołuje uczucia pieczenia i odznacza się bardzo wysoką 
skutecznością. Stworzony w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny 
biotechnologii z wykorzystaniem nanokoloidów srebra i miedzi. 
Dodatkowo zawiera olejek z drzewa herbacianego, który tworzy warstwę 
ochronną i zabezpiecza zmienione chorobowo miejsca przed ponowną 
infekcją. Eozyna i alantoina  aktywnie wspomaga procesy gojenia i odrost 
sierści w miejscu uszkodzenia.

Stosowanie: Przed zastosowaniem żelu należy dokładnie usunąć 
wszystkie strupy i nanieść preparat na oczyszczoną skórę w miejscach 
uszkodzonych oraz narażonych.

Skład: Aqua, cooper gluconate, colloidal silver, acrylates copolymer, glycerin, 
propylene glycol, CI 45380, PEG-20 glyceryl laurate, alantoin, isopropyl alcohol, tea 
tree (melaleuca alternifolia) leaf oil,etylhexylglycerin, phenoxyethanol, propolis 
extract, limonene. 

Forma: Żel.

nanokoloidy 
srebra i miedzi

leczenie grudy

leczenie infekcji 
grzybiczych

nanokoloidy 
miedzi

propolis i olejek z drzewa 
herbacianego

propolis i olejek z drzewa 
herbacianego

WOLNY
od dopingu

WOLNY
od dopingu
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RANSEPT Gel

RANSEPT Spray

250 g

500 ml

Innowacyjny preparat wspomagający naturalny proces odbudowy 
uszkodzonej tkanki. Wspiera naturalne procesy zachodzące w skórze 
związane z gojeniem się ran. Tworzy widoczny film zabezpieczający przed 
czynnikami zewnętrznymi oraz wspomaga utrzymanie odpowiedniego 
nawilżenia, miękkości i elastyczności naskórka. Jest w pełni bezpieczny 
dla skóry i nie wywołuje uczucia „pieczenia”. Preparat został stworzony 
w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny biotechnologii. Zawiera 
w swoim składzie kompleks Rubinowa Tarcza, czyli specjalnie dobrane 
składniki wzajemnie uzupełniające swoje działanie. Koloid nanocząsteczek 
srebra, wchodzący w skład Rubinowej Tarczy przenika do najgłębszych 
struktur skóry. Jest w pełni bezpieczny. Nie wchodzi w reakcję z innymi 
substancjami, pozostając jednocześnie bioprzyswajalnym.

Stosowanie: Preparat nanosić na skórę na zmienione miejsce 2-3 razy 
dziennie.

Skład: Aqua, acrylates copolymer, glycerin, CI 45380, propylene glycol, sodium 
hydroxide, allantoin, caprylyl glycol, phenoxyethanol, hexylene glycol, PEG-40, 
hydrogenated castor oil, CI 77 820. 

Forma: Żel.

Innowacyjny preparat wspomagający naturalny proces odbudowy 
uszkodzonej tkanki. Wspiera naturalne procesy zachodzące w skórze 
związane z gojeniem się ran, tworzy widoczny film zabezpieczający przed 
czynnikami zewnętrznymi oraz wspomaga utrzymanie odpowiedniego 
nawilżenia, miękkości i elastyczności naskórka. Jest w pełni łagodny 
dla skóry i nie wywołuje uczucia „pieczenia”. Preparat został stworzony 
w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny biotechnologii. Zawiera 
w swoim składzie kompleks Rubinowa Tarcza, czyli specjalnie dobrane 
składniki wzajemnie uzupełniające swoje działanie. Koloid nanocząsteczek 
srebra, wchodzący w skład Rubinowej Tarczy przenika do najgłębszych 
struktur skóry. Jest w pełni bezpieczny. Nie wchodzi w reakcję z innymi 
substancjami, pozostając jednocześnie bioprzyswajalnym.

Stosowanie: Spray rozpylić na skórze, na zmienione miejsce 2-3 razy 
dziennie.

Skład: Aqua, colloidal silver, C.I. 45380, glycerin, propylen glycol, 
hydroxyethylcellulose, allantoin, caprylyl glycol, phenoxyethanol, hexylene glycol, 
peg-40 hydrogenated castrol oil.

Forma: Płyn.

FUNGISEPT Spray
500 ml

Produkt wspomaga wytwarzanie naturalnej bariery ochronnej skóry, 
uniemożliwiającej wnikanie i rozwój grzybów oraz pleśni. Korzystnie 
wpływa na stan skóry w przebiegu grzybicy i wspomaga odrost sierści. 
Świetnie sprawdza się przy problemach takich jak wycieranie grzywy czy 
ogona. Jest łagodny i całkowicie bezpieczny dla skóry zwierząt i ludzi.  
Preparat został stworzony w oparciu o najnowszą wiedzę z dziedziny 
biotechnologii. Zawiera w swoim składzie kompleks Złota Tarcza, czyli 
specjalnie dobrane substancje ziołowe i mineralne w odpowiednich 
proporcjach. Koloid nanocząsteczek miedzi, wchodzący w skład Złotej 
Tarczy przenika do najgłębszych struktur skóry. Jest w pełni bezpieczny. 
Nie wchodzi w reakcję z innymi substancjami, pozostając jednocześnie 
bioprzyswajalnym.

Stosowanie: Spray rozpylić na skórze, na zmienione miejsce 2-3 razy 
dziennie. Przechowywać w chłodnym  i zacienionym miejscu.

Skład: Aqua, copper gluconate, melaleuca alternifolia tea tree leaf oil, peg-20 
glyceryl laurate, isopropyl alcohol, propolis extract, hydroxyethylcelulose, caprylyl 
glycol, phenoxyethanol, hexylene glycol, C.I. 15985, limonene. 

Forma: Płyn.

nanokolidy 
srebra

regeneracja 
uszkodzonej tkanki

alantoina

SANI Creme
210 g

Preparat przeznaczony do stosowania na skórę w miejscach delikatnie 
zranionych lub narażonych na otarcia czy uszkodzenia. Dzięki wysokiej 
koncentracji nagietka działa łagodząco i kojąco na zmieniony naskórek. 
Aktywnie wspomaga proces regeneracji. Tworzy na powierzchni naskórka 
specjalny zabezpieczający film chroniący przed zanieczyszczeniem 
i ponownym podrażnieniem. Produkt o przyjemnym, dobrze 
tolerowanym przez konie zapachu. Szybko się wchłania i nie pozostawia 
tłustych plam. Doskonale sprawdza się zwłaszcza przy otarciach 
wywołanych popręgiem czy siodłem, uszkodzeniach kącików pyska 
spowodowanych wędzidłem lub jako ostatnia faza leczenia grudy. 

Stosowanie: Nanieść na skórę i wmasować w uszkodzoną warstwę 
naskórka. Czynność powtarzać dwa razy dziennie do zagojenia otarcia.

Skład: Aqua, glycerin, paraffinum liquidum, propylene glycol, calendula officinalis 
flower extract, polysorbate 80, cetearyl alcohol, caprylic/capric triglyceride, glyceryl 
stearate, ceteth-20, stearyl alcohol, steareth-7, steareth-10, benzyl alcohol, salicylic 
acid, sorbic acid, sodium hydroxide, dimenthicone, parfum, CI 19140. 

Forma: Krem.

gliceryna ekstrakt 
z nagietka

leczenie infekcji 
grzybiczych

nanokoloidy 
miedzi

propolis i olejek z drzewa 
herbacianego

nanokolidy 
srebra

regeneracja 
uszkodzonej tkanki

regeneracja naskórkaalantoina

WOLNY
od dopingu

WOLNY
od dopingu

WOLNY
od dopingu

WOLNY
od dopingu
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HorseFly Spray
650 ml / 5 l

Preparat zawierający specjalną kompozycję olejków eterycznych  
o przyjemnym dla ludzi i koni zapachu. Skutecznie zniechęca muchy, 
komary, kleszcze i meszki oraz inne owady nękające konie. Preparat 
pozostaje aktywny przez ok. 5-7 godzin po zastosowaniu. Dzięki 
zawartości naturalnych substancji nie jest toksyczny, nie wywołuje 
reakcji alergicznych, nie powoduje podrażnień skóry oraz nie prowadzi 
do powstawania przebarwień sierści. Jest bezpieczny nawet dla źrebiąt. 
Zawarta w produkcie gliceryna działa pielęgnacyjnie.

Stosowanie: Spryskać kilkakrotnie partie ciała narażone na działanie 
owadów. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Unikać przedostania 
się preparatu do oczu i nozdrzy. Uwaga: W trakcie intensywnego wysiłku 
konia, preparat wykazuje krótszy okres działania.

Skład: Mixing essential oils. Contains: limonene, geraniol, beta-pinene. Flammable 
liquid and vapor. May cause an allergic skin reaction. Irritating to eyes. Harmful to 
aquatic life with long lasting effects. Keep away from children. Keep away from heat, 
hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. In case 
of eye contact: Rinse cautiously with water for several minutes. 

Forma: Płyn.

tylko naturalne olejki 
eteryczne

aktywny 5-7 hzniechęca owady 
latające
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HOTACTIVE Horse
450 ml

Rozgrzewająca wcierka dla koni.  Skutecznie rozszerza naczynia w miejscu 
aplikacji. Podnosi temperaturę masowanej okolicy ciała oraz uszczelnia 
naczynia włosowate. Rozgrzewa i rozluźnia mięśnie, powodując ich 
relaksację oraz odprężenie. Doskonale sprawdza się jako wcierka przed 
treningiem, która dobrze przygotowuje końskie ciało do wysiłku oraz 
jako miejscowe wsparcie w przypadku wystąpienia kontuzji. 

Stosowanie: Preparat stosować na czystą skórę i włos. Maść wcierać 
mocno, wykonując jednocześnie masaż danej okolicy. 

Skład: Aqua, diethylhexyl carbonate, glycerin, camphor, mentha piperita 
(peppermint) oil, ethylhexyl palmitate, polyglyceryl-6 stearate, polyglyceryl-6 
behenate, cetearyl alcohol, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, cera alba, isopropyl 
alcohol, xanthan gum, CI 16035, eugenol, limonene, linalool. 

Forma: Balsam.

MENTHOL Gel
500 g

Chłodząca wcierka dla koni. Korzystnie wpływa na utrzymanie 
prawidłowego stanu zdrowotnego ścięgien oraz mięśni konia 
utrzymywanego w treningu. Zawartość mentolu i eukaliptusa 
zapewnia uczucie chłodu i odprężenia, wspomaga regenerację i sprzyja 
likwidowaniu świeżych mikrourazów. Żel bardzo dobrze się wchłania, nie 
pozostawiając tłustej warstwy. Ponadto mieszanina olejków eterycznych 
i kompozycji wyciągów roślinnych, nadaje produktowi intensywny 
zapach, który jest nieprzyjemny dla owadów.

Stosowanie: Żel wcierać w skórę każdorazowo po treningu na obciążone 
i przegrzane partie ciała.

Skład: Aqua, glycerin, PEG-40 hydrogenated castor oil, menthol, carbomer, mentha 
piperita (peppermint) oil, eucalyptus globulus leaf oil, sodium hydroxide, propylene 
glycol, aesculus hippocastanum seed extract, arnica Montana flower extract, 
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, CI 42090, limonene.

Forma: Żel.

KAOGLIN
2 kg / 4 kg / 10 kg

Stosowanie: KAOGLIN Horse można stosować, w zależności od 
zapotrzebowania, jako zimny lub ciepły okład 1-2 razy dziennie. Preparat 
należy rozprowadzić dłonią na powierzchni skóry do utworzenia jednolitej 
warstwy o grubości ok. 0,5 cm. Glinkę pozostawić do wyschnięcia, 
a następnie zmyć wodą. Zabieg można powtórzyć ponownie tego 
samego dnia. Uwaga: Nie stosować preparatu na otwarte rany!

Skład: Kaoglin, aqua, ethanol, isopropyl alcohol, zinc oxide, glycerin, arnica 
Montana flower extract, propylene glycol, carbomer, eucalyptus globulus leaf oil, 
menthol, triethanolamine. 

Forma: Glinka.

Preparat regenerujący tkankę mięśniową oraz ścięgna. Niweluje stany 
zapalne i mikrouszkodzenia, wspomaga likwidowanie obrzęków. Glinka 
kaolinowa to jedna z najcenniejszych glinek o dużej zawartości tlenku 
cynku. Wykazuje właściwości wysuszające, poprawia odżywienie skóry, 
działa ściągająco. Wykazuje silne działanie dezynfekujące. Łagodzi 
stany zapalne oraz zapewnia działanie antyoksydacyjne. Wchodzący 
w skład mentol daje efekt chłodzenia, ma działanie znieczulające, 
przeciwzapalne i zmniejszające podrażnienia. Olejek eukaliptusowy 
przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek i wspomaga likwidację 
obrzęków oraz stanów zapalnych skóry. Wskazania: Preparat przede 
wszystkim przeznaczony do stosowania na skórę koni w miejscach 
narażonych na przeciążenia i występowanie mikrourazów (ścięgna, 
mięśnie) po intensywnym wysiłku.

S.O.S. Cream
250 ml

Innowacyjny produkt w formie kremu wspomagający regenerację 
ścięgien i mięśni u koni. Przeznaczony do stosowania na powierzchnię 
skóry po kontuzjach, nadwyrężeniach powysiłkowych oraz w przypadku 
stłuczeń czy urazów. Dzięki aktywnym składnikom (ekstrakt z arniki, olejek 
rozmarynowy oraz SenseHot®) intensywnie i długotrwale rozgrzewa, 
przyspiesza regenerację i powrót do sprawności oraz działa kojąco 
i łagodząco. Dodatek perfluorowęglowodoru, będącego nośnikiem 
tlenu, zwiększa poziom natlenienia tkanek w miejscu aplikacji, co z kolei 
podnosi ich zdolności regeneracyjne i przyspiesza procesy naprawcze.

Stosowanie: Produkt wcierać w skórę. Przed zastosowaniem upewnić się 
czy skóra i sierść są czyste.

Skład: Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl 
Alcohol, Diethylhexyl Carbonate, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Perfluorodecalin, 
Propylene Glycol, Arnica Montana flower Extract, Sodium Hydroxide, Carbomer, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Vanillyl Butyl Ether, Butyl Alcohol, Vanillyl 
Alcohol, Vanillin, Potassium Sorbate, Eugenol, Limonene, Linalool.

Forma: Krem.
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Ice Shower
1 l

Chłodzący koncentrat bez spłukiwania Ice Shower to doskonały sposób 
na ukojenie, odświeżenie, schłodzenie i przyspieszenie regeneracji 
zmęczonych mięśni i ścięgien po treningu. Niezastąpiony zwłaszcza 
w sezonie letnim. Produkt skutecznie orzeźwia całe ciało, pomaga w 
uregulowaniu jego temperatury po wysiłku, przynosi ulgę obolałym 
partiom oraz sprzyja niwelowaniu mikro urazów powstałych w czasie 
treningu. Bezpieczny, nie pozostawia uczucia lepkości, a dodatkowo 
pielęgnuje i ujędrnia skórę oraz posiada przyjemny orzeźwiający zapach, 
który nie tylko długo się utrzymuje, ale i ma dodatkowo działanie 
zniechęcające owady.

Stosowanie: 25 ml produktu rozcieńczyć w 4-5 litrach wody. Aplikować 
na całe ciało konia bezpośrednio lub przy pomocy gąbki. Unikać kontaktu 
z oczami. Produkt nie wymaga spłukiwania i można go bezpiecznie 
pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Skład: woda, Trideceth-9, alkohol izopropylowy, mentol, olejek z mięty polnej, 
uwodorniony olej rycynowy PEG-40, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, 
limonen, linalol, CI 42090.

Forma: Płyn.

do kąpieli

WOLNY
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CABI Glue

CABI Spray

300 g

500 ml

Wysoce skuteczny preparat przeznaczony do pielęgnacji podeszwy 
kopyta. Polecany szczególnie dla koni narażonych oraz już borykających 
się z problemem zgnitych strzałek (np. na skutek stania na wilgotnym 
podłożu). Dzięki innowacyjnej formie żelu aplikacja jest niezwykłe łatwa 
i możliwe jest precyzyjne nałożenie preparatu w odpowiednie miejsca. 
Konsystencja sprawia, że produkt pozostaje na podeszwie kopyta przez 
długi czas, a dodatkowo tworzy warstwę zabezpieczającą tkanki przed 
ponownym zabrudzeniem czy zainfekowaniem. Skuteczność działania 
CABI Glue wynika przede wszystkim z zastosowania chelatów miedzi 
i cynku oraz kwasów organicznych. Chelaty miedzi i cynku, dzięki swoim 
właściwościom, zwiększają twardość rogu kopytowego, nie powodując 
jednocześnie jego przesuszenia i nadają mu elastyczności. Kwasy 
organiczne z kolei wydłużają okres działania i wspierają skuteczność 
zawartych w produkcie minerałów.

Stosowanie: CABI Glue należy stosować na oczyszczoną i suchą podeszwę 
kopyta, szczególnie w okolicach strzałki lub w obszarach wymagających 
interwencji. Po aplikacji odczekać chwilę do przyschnięcia żelu. W ramach 
profilaktyki aplikować każdorazowo po rozczyszczeniu/kuciu kopyta.

Skład: Aqua, ethylene diaminetetra Acetic acid, copper diammonium complex, zinc 
diammonium complex, lactic acid, acetic acid.

Forma: Żel.

Preparat przeznaczony do profilaktycznej pielęgnacji podeszwy kopyta, 
dedykowany przede wszystkim dla koni narażonych oraz już borykających 
się z problemem zgnitych strzałek (np. na skutek stania na wilgotnym 
podłożu). Do użytku codziennego oraz każdorazowo po rozczyszczaniu. 
Preparat korzystnie wpływa na stan tkanki skórnej i rogowej kopyta 
poprzez wspomaganie naturalnych procesów odbudowy oraz poprawę  
elastyczności. Wzmacnia i utwardza nie powodując przesuszenia, 
a dodatkowo skutecznie zabezpiecza kopyto przed zanieczyszczeniami 
oraz ponownym zainfekowaniem.

Stosowanie: Preparat przeznaczony do codziennego użytku po 
czyszczeniu kopyt oraz każdorazowo po rozczyszczaniu/kuciu.

Skład: Aqua, ethylene diaminetetra acetic acid, copper diammonium complex, 
ethylene diaminetetra acetic acid, zinc diammonium complex, lactic acid.

Forma: Płyn.
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OVER HOOF OilDAILY Oil
550 ml550 ml

Specjalistyczny olej do pielęgnacji kopyt wymagających szczególnej 
troski. Eliminuje ich nadmierną kruchość, doskonale odżywia, nawilża 
i zabezpiecza przed pękaniem. Bardzo szybko się wchłania, nie 
pozostawiając tłustej warstwy. Odznacza się wyjątkowo bogatym 
naturalnym składem: Lanolina – środek zmiękczający, natłuszczający 
i ochronny. Olej avocado – wyraźnie odżywia, zwiększa elastyczność 
i nawilża kopyta. Arnika – bogaty w olejki eteryczne i flawonoidy 
ekstrakt o działaniu antyseptycznym i dezynfekującym. Olejek laurowy 
– doskonale nawilża i odżywia kopyto, ma działanie antyseptyczne, 
dezynfekujące, i przeciwzapalne.

Naturalny i ekologiczny olej do codziennej pielęgnacji kopyt. Skutecznie 
nawilża i odżywia kopyto, uelastycznia róg i nadaje zdrowy wygląd. 
Szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej warstwy, nie blokuje 
oddychania rogu. 

Stosowanie: Olej nakładać pędzelkiem umieszczonym 
w zakrętce bezpośrednio na oczyszczone kopyto. Pędzelek umożliwia 
łatwe i skuteczne rozprowadzenie preparatu.

Stosowanie: nanieść cienką warstwę na powierzchnię kopyta przy 
pomocy pędzelka. Pozostawić do wchłonięcia.

Skład: Paraffinum liquidum, persea gratissima (avocado) oil, vitis vinifera (grape) 
seed oil, argania spinosa kernel oil, lanolin, tocopheryl acetate, arnica oil extract, 
laurus nobilis oil, eugenol, limonene, linalool.

Skład: Parafinum Liquidum, Vitis Vinifera Seed Oil, Petrolatum, Melaleuca Alternifolia 
Leaf Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Limonene.
Parafinum Liquidum, Vitis Vinifera Seed Oil, Petrolatum, Melaleuca Alternifolia Leaf 
Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Limonene.

Forma: Olej.

Forma: Olej.
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HOOF Protect
400 g

Wysokiej jakości odżywczy balsam do kopyt, który doskonale nawilża, 
odżywia i wzmacnia puszkę kopytową, eliminując jednocześnie kruchość 
rogu. Bardzo skuteczny dzięki wyjątkowo bogatej i przemyślanej 
kompozycji: Olej Avocado – zawiera witaminy: A, B, E, H, K, PP, F, 
nienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy oraz proteiny, co znacząco 
wpływa na regenerację puszki kopytowej. Lanolina – zabezpiecza kopyto 
przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, tworzy film 
ochronny oraz natłuszcza i nawilża. Masło Shea – nadaje miękkość 
i elastyczność. Olejek tymiankowy – łagodzi podrażnienia, wzmacnia 
oraz impregnuje kopyto.

Stosowanie: Balsam nakładać pędzelkiem bezpośrednio na oczyszczone 
kopyto.

Skład: Petrolatum, lanolin, butyrospermum parkili (shea butter), caprylic/capric 
triglyceride, persea gratissima (avocado) oil, stearyl alcohol, steareth-7, steareth-10, 
cera alba, tocopherol, thymus vulgaris oil, arnica oil extract, linalool, butylated 
hydroxytoluene, butylated hydroxyanisole.

Forma: Balsam.
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Rider’s Soap to specjalistyczne mydło w żelu przeznaczone do pielęgnacji 
skóry dłoni. Innowacyjna formuła wzbogacona o składniki aktywne, 
zapewniające długotrwały i intensywny efekt nawilżenia i wygładzenia 
skóry. Zawarty w produkcie naturalny środek peelingujący skutecznie 
usuwa martwe komórki naskórka, pozostawiając dłonie gładkimi 
i delikatnymi. 

Sposób użycia: Nanieść mydło na wilgotne dłonie i wytworzyć pianę. 
Spłukać wodą, wysuszyć.

Forma: Żel.

RIDER’S Soap
500 ml

Skład: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Silica, Cocamidopropyl Betaine, Aloe Barbadensis 
Leaf juice, Sodium Lactate, Sodium PCA, Glycine, Fructose, Urea, Niacinamide, Inositol, 
Lactic Acid, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Acrylate/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodi-
um Hydroxide,  Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Methylchloroiso-
thiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Linalool, Butyl-
phenyl Methylpropional, Limonene, CI 19140, CI 42090, CI 45350

RIDER’S Cream
75 ml

Intensywnie regenerujący krem do rąk przeznaczony do codziennej 
pielęgnacji skóry dłoni.  Tworzy regenerującą i odżywczą warstwę 
ochronną, która odbudowuje zniszczony naskórek, szybko przynosząc 
ukojenie wysuszonej skórze. Intensywnie pielęgnuje i głęboko nawilża 
dzięki bogatej gamie aktywnych składników (m.in. alantolina, gliceryna, 
olej z avocado). Szybko się wchłania, pozostawiając skórę miękką, gładką 
i delikatną.

Sposób użycia: nanieść krem na oczyszczoną skórę dłoni, pozostawić do 
wchłonięcia.

Skład: Aqua, Glycerin, Paraffinum, Liquidum, Caprylic/Capric Triglyceride, Ceteaaryl 
Alcohol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Glyceryl Stearate, Ceteth-20, Stearyl 
Alcohol, Steareth-7, Steareth-10, Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Sodium, 
Hydroxide, Dimethicone, Allantoin, Tetrasodium EDTA, Parfum.

Forma: Krem.
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Szybko działający i wysoce skuteczny bio-enzymatyczny środek 
czyszczący. W sposób trwały usuwa zabrudzenia organiczne 
(mocz, kał). Jest bezpieczny w użyciu i przyjazny dla środowiska. 
Zalecany do czyszczenia stajni, koniowozów, przyczep oraz siodlarni.

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Spryskać powierzchnię 
i pozostawić do wyschnięcia. Przechowywać w chłodnym i zacienionym 
miejscu, nie przemrażać. Uwaga: Nie rozpylać na ludzi i zwierzęta. Nie 
używać jako odświeżacza powietrza. Unikać kontaktu z oczami, skórą 
i otwartymi ranami.

Skład: Aqua, bacteria culture, undeceth-7, polyethylene glycol, parfum. 

Forma: Płyn.

URINE FREE Horse
700 ml / 5 l

enzymy kultury bakterii

AB Soap
500 ml

Antybakteryjne mydło w płynie przeznaczone do codziennego 
użytku. Delikatnie myje i eliminuje nieprzyjemne zapachy, a subtelna 
nuta zapachowa pozostawia na dłoniach uczucie świeżości. Produkt 
o neutralnym pH, bezpiecznym dla skóry dłoni.

Sposób użycia: Nanieść mydło na wilgotne dłonie 
i wytworzyć pianę. Spłukać wodą, wysuszyć.

Skład: Aqua, glycerin, paraffinum liquidum, caprylic/ capric triglyceride, cetearyl alco-
hol, glyceryl stearate, ceteth-20, stearyl alcohol, steareth-7, steareth-10, persea gratissima 
(avocado) oil, benzyl alcohol, salicylic acid, sorbic acid, sodium, hydroxide, dimethicone, 
allantoin, tetrasodium edta, parfum, hexyl cinnamal, linalool, alpha isomethyllonone, 
benzyl salicylate, citronellol, benzyl benzoate, lilial. 

Forma: Płyn.

działanie antybakteryjneeliminuje zapachy

nietoksyczny
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LEATHER SOAP Spray
400 ml

LEATHER OIL Spray
400 ml

LEATHER FOAM
250 ml

Produkt w formie pianki, przeznaczony do czyszczenia i pielęgnacji 
wszystkich wyrobów skórzanych. Dzięki specjalnej, unikalnej kompozycji 
i wysokiej zawartości aktywnych składników (m.in. gliceryny), skutecznie 
usuwa brud, pot oraz inne zanieczyszczenia wszelkiego pochodzenia, 
pozostawiając skórę czystą, nawilżoną, miękką i elastyczną. Jest bardzo 
wygodny w aplikacji i jednocześnie wyjątkowo ekonomiczny. 

Stosowanie: Produkt stosować na oczyszczoną powierzchnię, 
równomiernie rozprowadzić i wcierać za pomocą ściereczki lub gąbki. Po 
wyschnięciu polerować przy użyciu miękkiej, delikatnej ściereczki. Przed 
użyciem wstrząsnąć.

Skład: Aqua, Glycerin, DMDM Hydantoin, Sodium Lauryl Sulfate, 
Methylchloroizothiazolinone, Methylisothiazolinone, FD&C Yellow 5.

Forma: Pianka.

gliceryna substancje 
czyszczące

Mydełko w płynie przeznaczone do czyszczenia i pielęgnacji 
wszystkich rodzajów skór. Odpowiednia koncentracja składników 
detergentowych skutecznie usuwa brud i inne zanieczyszczenia, 
pozostając jednocześnie w pełni bezpieczną dla skóry. Wysoka 
zawartość gliceryny nawilża, nadaje miękkość i elastyczność.

Sposób użycia: Stosować na oczyszczoną powierzchnię, delikatnie 
wcierać za pomocą ściereczki lub gąbki. Po wyschnięciu polerować 
używając czystej, delikatnej ściereczki.

Skład: Aqua, glycerin, DMDM hydantoin, sodium lauryl sulfate, 
methylchloroizothiazolinone, methyisothiazolinone, FD&C yellow 5. 

Forma: Płyn.

Olej w praktycznej formie sprayu przeznaczony do pielęgnacji wszystkich 
rodzajów skór. Ma intensywne działanie natłuszczające, zmiękczające 
i wzmacniające. Dzięki zawartości wysokiej jakości surowca skutecznie 
impregnuje, konserwuje i nadaje połysk. Ponadto produkt tworzy 
na powierzchni skóry ochronną warstwę, która zabezpiecza przed 
niekorzystnymi czynnikami (np. wodą, wilgocią czy zabrudzeniami).

Sposób użycia: Stosować na oczyszczoną powierzchnię, delikatnie 
wcierać za pomocą ściereczki lub gąbki. Po wyschnięciu polerować 
używając czystej, delikatnej ściereczki.

Skład: Paraffinum Liquidum.

Forma: Olej.

parafina

LEATHER BALM
450 ml

Specjalistyczny preparat przeznaczony do pielęgnacji wszystkich 
rodzajów skór. Dzięki zawartości wysokiej jakości składników 
tłuszczowych skutecznie uelastycznia i konserwuje skórę oraz ma działanie 
regenerujące i zmiękczające. Dodatkowo produkt tworzy na powierzchni 
skóry ochronną warstwę, która zabezpiecza przed niekorzystnymi 
czynnikami (np. wodą, wilgocią czy zabrudzeniami). Dzięki odpowiedniej 
konsystencji aplikacja produktu jest wyjątkowo łatwa, a przemyślany 
zestaw komponentów zapewnia szybkie wchłanianie po nałożeniu. 
Ponadto produkt odznacza się niezwykle przyjemną i delikatną nutą 
zapachową będącą połączeniem wanilii i kokosa.

Sposób użycia: Stosować na oczyszczoną powierzchnię, delikatnie 
wcierać za pomocą ściereczki lub gąbki. Po wyschnięciu polerować 
używając czystej, delikatnej ściereczki.

Skład: Petrolatum, mineral oil, fragrance, C.I. 75300.

Forma: Balsam.

oleje 
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PROTEIN HORSE Shampoo
400 ml / 1 l

Profesjonalny szampon dla koni przeznaczony do codziennej pielęgnacji. 
Lliczne aktywne składniki wykazują właściwości oczyszczające skórę 
i sierść. Poprawiają kondycję włosa, zapobiegają nadmiernemu 
złuszczaniu się naskórka oraz regulują aktywność gruczołów łojowych 
i potowych. Zawarte w nim proteiny jedwabiu zatrzymują wodę na 
powierzchni włosa powodując, że pięknie się on układa i odzyskuje 
zdrowy, lśniący wygląd. Proteiny pszenicy regenerują sierść i zapobiegają 
łamliwości włosów. Produkt został dodatkowo wzbogacony o ekstrakt 
z miodu ekologicznego, który posiada silne właściwości nawilżające 
i odżywiające oraz chroni włos przed szkodliwym działaniem 
promieniowania UV. Co ważne, szampon odpowiada naturalnemu ph 
skóry i dlatego nie podrażnia oraz nadaje się nawet dla wrażliwych koni.

Stosowanie: Rozprowadzić równomiernie na skórze oraz włosach 
grzywy i ogona za pomocą gąbki, lekko masować do wytworzenia piany, 
a następnie dokładnie spłukać wodą. Należy omijać okolice oczu i błon 
śluzowych konia. Powtarzać zabieg tak często, jak występuje potrzeba, 
jednak mając zawsze na uwadze zdrowie konia (warunki i temperaturę, 
w jakich koń będzie przebywał po kąpieli).

Skład: Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, polyquaternium-7, 
cocamide dea, PEG-7 glyceryl cocoate, honey extract, propanediol, lauryldimonium, 
hydroxypropyl hydrolyzed wheat protein, lauryldimonium hydroxypropyl 
hydrolyzed wheat starch, silk amino acids, styrene/acrylates copolymer, parfum, 
sodium benzoate, potassium sorbate, tetrasodium edta, citric acid. 

Forma: Płyn.

WET GLOVES
5 sztuk

Praktyczne, nawilżane rękawice do wszechstronnego użycia. Nasączone 
bezpiecznym i hipoalergicznym środkiem myjącym oraz aloesem. Są 
bezzapachowe, łatwe w użyciu i jednorazowe. Świetnie sprawdzają się 
zarówno do czyszczenia konia (są bezpieczne nawet dla tak delikatnych 
okolic jak pysk czy chrapy), jak i sprzętu czy innych powierzchni. Po 
podgrzaniu w mikrofali, świetnie nadadzą się do masażu konia na ciepło. 

Sposób użycia: Nałożyć rękawicę na dłoń i użyć według potrzeby. 
W przypadku podgrzewania w kuchence mikrofalowej: podgrzewać 
przez 30 sekund na mocy 750 W. Przed użyciem zawsze 
należy sprawdzić temperaturę i unikać kontaktu z oczami!

Skład: Aqua, Glycerin, aloe barbadensis, polyquaternium-7, tocopheryl acetate, 
polysorbate, ethylhexylglycerin, potassium sorbate, sorbate, sodium benzoate, 
citric acid. 

Forma: Chusteczki.
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CLEAN WHITE Dry Shampoo

SULFUR HORSE Shampoo

400 ml

400 ml / 1 l

Specjalistyczny szampon przeznaczony do pielęgnacji sierści 
i skóry koni wykazujących problemy skórne. Powstał na bazie 
naturalnych olejków eterycznych. Został dodatkowo wzbogacony 
o łagodzący i kojący składnik na bazie cynku oraz biosiarkę 
normalizującą proces regeneracji naskórka. Delikatnie oczyszcza 
i zarazem pielęgnuje oraz kondycjonuje strukturę włosa, pozwalając 
przez to zachować jego zdrowy wygląd. Przywraca prawidłowe 
funkcjonowanie skóry, normalizuje pracę gruczołów łojowych 
i potowych, zmniejsza świąd i likwiduje podrażnienia. Ponadto szampon 
odpowiada naturalnemu ph skóry, dlatego nadaje się nawet dla bardzo 
wrażliwych koni.

Stosowanie: Rozprowadzić równomiernie na skórze oraz włosach 
grzywy i ogona za pomocą gąbki, lekko masować do wytworzenia piany, 
a następnie dokładnie spłukać wodą. Należy pamiętać, aby omijać okolice 
oczu i błon śluzowych konia. Powtarzać zabieg tak często, jak występuje 
potrzeba, jednak mając zawsze na uwadze zdrowie konia (warunki 
i temperaturę, w jakich koń będzie przebywał po kąpieli).

Skład: Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, PEG-30 castrol oil, 
cocamide dea, polyquaternium-7, PEG-7 glyceryl cocoate, sulfur, parfum, sodium 
benzoate, potassium sorbate, tetrasodium edta, citric acid. 

Forma: Płyn.

Preparat skutecznie usuwający plamy, osady i zabrudzenia z sierści 
siwych i jasnych koni.  Aktywnym składnikiem jest nadtlenek wodoru. 
Preparat nie wymaga spłukiwania, jest wygodny w stosowaniu i w pełni 
bezpieczny dla koni. Ponadto zawiera pielęgnujące proteiny jedwabiu, 
które nadają sierści połysku i gładkości.

Sposób użycia: Spryskać szamponem zabrudzoną sierść. Pozostawić 
preparat przez ok.1 minutę, następnie wytrzeć czystą szmatką lub gąbką. 
W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Skład:  Aqua, cocamidopyl betaine, zinc ricinooleate with solubilizer, hydrogen 
peroxide, lactic acid, panthenol, ethylhexylglycerin, phentoxyethanol, etidronic 
acid. 

Forma: Płyn.

WHITE HORSE Shampoo
400 ml / 1 l

Wysoce skuteczny szampon o specjalnym składzie przeznaczony dla 
koni o siwym i jasnym umaszczeniu. Zawiera proteiny jedwabiu, które 
zatrzymują wodę na powierzchni włosa powodując, że pięknie się on 
układa i odzyskuje zdrowy, lśniący wygląd. Wyciąg z bursztynu wzmacnia 
cebulki włosa i chroni go przed szkodliwym działaniem promieni UV. 
Aktywnym składnikiem odpowiedzialnym za skuteczne rozjaśnienie 
i utrzymanie właściwego odcienia sierści jest ekologiczny ekstrakt 
z cytryny, który dzięki witaminie C i flawonoidom, chroni włos przed 
procesem utleniania. Szampon nie zawiera soli i  odpowiada naturalnemu 
pH skóry, dzięki czemu może być stosowany nawet u bardzo wrażliwych 
koni.

Stosowanie: Rozprowadzić równomiernie na skórze oraz włosach 
grzywy i ogona za pomocą gąbki, lekko masować do wytworzenia piany, 
a następnie dokładnie spłukać wodą. Należy omijać okolice oczu i błon 
śluzowych konia. Powtarzać zabieg tak często, jak występuje potrzeba, 
jednak mając zawsze na uwadze zdrowie konia (warunki i temperaturę, 
w jakich koń będzie przebywał po kąpieli).

Skład: Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, polyquaternium-7, 
cocamide dea, citrus lemon fruit extract, amber (succinum) extract, PEG- glyceryl 
cocoate, silk, amino acids, styrene/acrylates copolymer, perfume, sodium benzoate, 
potassium sorbate, citric acid, tetrasodium edta, citric acid. 

Forma: Płyn.

DARK HORSE Shampoo
400 ml / 1 l

Specjalistyczny, intensyfikujący kolor sierści szampon dla koni 
o ciemnym umaszczeniu. Naturalne składniki wykorzystane w szamponie 
(takie jak ekstrakt z henny i łupin orzecha włoskiego), wydobywają czerń 
i  przywracają blask. Dzięki zawartości protein z wełny kaszmirskiej 
preparat doskonale odżywia sierść, nadając jej głęboki i olśniewający 
wygląd. Dodatkowo działa antystatycznie. Produkt został stworzony 
na bazie łagodnych substancji myjących, które nie podrażniają skóry 
zwierzęcia, a jednocześnie starannie ją myją i nawilżają. Szampon nie 
zawiera soli i  odpowiada naturalnemu pH skóry, dzięki czemu może być 
stosowany nawet u bardzo wrażliwych koni.

Stosowanie: Rozprowadzić równomiernie na skórze oraz włosach 
grzywy i ogona za pomocą gąbki, lekko masować do wytworzenia piany, 
a następnie dokładnie spłukać wodą. Należy pamiętać, aby omijać okolice 
oczu i błon śluzowych konia. Powtarzać zabieg tak często, jak występuje 
potrzeba, jednak mając zawsze na uwadze zdrowie konia (warunki 
i temperaturę, w jakich koń będzie przebywał po kąpieli).

Skład: Aqua, sodium laureth sulfate, cocamidopropyl betaine, propylene glycol, 
polyquaternium-7, PEG-7 glyceryl cocoate, hydrolyzed keratin, lawsonia inermis 
leaf extract, juglans regia shell extract, malaleuca alternifolia (tea tree) leaf oil, citrus 
aurantium (orange) fruit oil, geraniol, citronellol, sodium benzoate, potassium 
sorbate, tetrasodium edta, citric acid, C.I. 20470, limonene, linalool. 

Forma: Płyn.
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Praktyczny szampon bez spłukiwania w formie pianki. Produkt doskonale 
rozpuszcza i szybko usuwa plamy oraz inne zabrudzenia. Dzięki proteinom 
pszenicy nadaje sierści gładkość i ułatwia jej rozczesywanie. Zawarte 
w nim D-panthenol i alantoina doskonale nawilżają oraz pielęgnują skórę 
i sierść. Quick Foam został wzbogacony w witaminę E, która reguluje 
pracę gruczołów łojowych oraz poprawia miękkość i elastyczność 
naskórka. Bardzo praktyczny i ekonomiczny produkt przeznaczony do 
wszystkich maści. Szczególnie sprawdza się w trakcie zawodów.

Stosowanie: Nałożyć na ściereczkę lub bezpośrednio na zabrudzone 
miejsce odpowiednią ilość pianki Quick Foam i delikatnie wmasować 
w sierść. Wytrzeć do sucha ściereczką. W razie potrzeby czynność 
powtórzyć. Przed użyciem wstrząsnąć.

Skład: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium 
Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Methyl Oleoyl Taurate, Lauryl Glucoside, Coco- 
Glucoside, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Panthenol, Tocopheryl Acetate, BHA, 
Citric Acid, Propyl Gallate, Allantoin, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed 
Wheat Protein, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Starch, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Benzoate, Parfum. 

Forma: Pianka.

QUICK FOAM
250 ml

Profesjonalny preparat pielęgnujący sierść oraz ułatwiający 
rozczesywanie grzywy i ogona u koni. Zawarte w produkcie naturalne 
emolienty delikatnie natłuszczają włos i utrzymują jego prawidłowe 
nawilżenie. Sierść odznacza się dużym  połyskiem i zdrowym wyglądem 
oraz pięknie się układa. 

Stosowanie: Nanosić produkt każdorazowo przy szczotkowaniu włosa 
grzywy i ogona. Spryskać włos przy pomocy atomizera, odczekać chwilę 
i rozczesać. W celu nadania połysku sierści należy spryskać całego konia 
z odległości kilkunastu centymetrów, omijając okolice pyska i oczu.

Skład: Aqua, dimethicone, inulin, PPG-3 benzyl ether myristate, acrylate copolymer, 
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, D-panthenol, sodium hydroxyde, parfum. 

Forma: Płyn.

CHEVAL Silk
650 ml

D-pantenolnaturalne 
emolienty
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EQUANIMITY
x10

Feromonowy preparat zwiększający poczucie pewności u koni. 
Poprawia odporność na stres i zmniejsza jego poziom. Produkt 
pomaga w skupieniu uwagi konia, przyspiesza proces szkolenia, 
redukuje neurowegetatywne zaburzenia, zmniejsza reakcje na strach 
i minimalizuje zdenerwowanie oraz zwalcza zaburzenia natury 
behawioralnej. Nieoceniony w stresujących sytuacjach takich jak wizyta 
kowala, lekarza weterynarii, trening, separacja, transport, zawody, zmiana 
środowiska oraz przy ekspozycji na stresujące czynniki (hałasy, otoczenie). 

Stosowanie:
1. Wymieszać żel, naciskając palcami saszetkę (5 ml) przez 30 do 40 

sekund.
2. Zastosować w odosobnieniu na 20 do 30 minut przed sytuacją 

stresogenną.
3. Nabrać na palec połowę dawki, czyli ok. 2,5 ml, i rozsmarować na 

brzegach chrapy; taką samą aplikację wykonać z drugą połową środka 
na drugiej chrapie (5 ml = ilość żelu potrzebna do uspokojenia konia 
na 2-2,5 godz.).

4. Jeśli zachodzi taka potrzeba, aplikację można powtarzać co 2-2,5 godz.

Skład:  Synthetic analog of equine appeasing pheromone (EAP)- excipient 5 ml. 
Water, glycerin, a gelling substance, antioxidant, preservative. 

Forma: Żel

wyciszenie i relaksacjaferomony

WOLNY
od dopingu
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BIOTIN Horse
3 kg

O dostępność zapytaj dystrybutora.

ELECTRO Horse
3 kg

biotyna chelat cynku metionina

witamina

H Zn Met

Skład: Uzupełniająca mieszanka paszowa dla wzmocnienia siły i zdrowia 
końskiego kopyta. Dostarcza elementy, które wpływają na odbudowę 
kopyta i włosa. Zapewnia prawidłowe wykształcenie się kopyta oraz 
zwiększa jego twardość i elastyczność. Zawiera wysoki poziom biotyny 
i miedzi wraz z cynkiem i metioniną w formie chelatów.

Forma: Proszek.

Suplement wspierający wzrost i jakość rogu kopytowego oraz włosa. 
Dzięki wysokiej koncentracji aktywnych składników - między innymi 
biotyny, miedzi, cynku i metioniny w łatwo przyswajalnej formie 
chelatów - skutecznie poprawia jakość sierści oraz kopyt, czyniąc je 
mocnymi, twardymi i elastycznymi.

Stosowanie: Konie 500 kg: 10 g / dzień, Kuce/źrebięta: 5 g / dzień. Uwaga: 
okres kuracji jest długi ze względu na fakt, że kopyto odbudowuje się od 
góry. Produkt podawać wymieszany z paszą.

WOLNY
od dopingu

WOLNY
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Preparat stabilizujący równowagę wodno – elektrolitową. Zapobiega 
odwodnieniu organizmu, uzupełnia niedobory elektrolitów oraz 
skraca czas regeneracji organizmu. Szczególnie polecany podczas 
wzmożonego wysiłku, treningów, upałów, osłabienia organizmu, 
wystąpienia biegunki, transportu czy porodu. Dzięki optymalnie 
dobranym komponentom preparat odznacza się wysoką skutecznością. 
Dodatkowo dostarcza łatwo przyswajalnych węglowodanów, które 
stanowią źródło energii dla osłabionego organizmu. 

Stosowanie: Konie 500 kg: 25 g dwa razy dziennie.  Kuce: 15 g dwa razy 
dziennie. Podawać do paszy lub po rozpuszczeniu w wodzie. Należy 
zapewnić dostęp do czystej wody. U źrebiąt preparatu nie należy 
podawać bezpośrednio po pojeniu mlekiem. 

Skład: Glucose, sodium bicarbonate, potassium chloride, glycine, sodium citrate, 
magnesium sulphate.

Forma: Proszek.

regeneracja glukoza elektrolity
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ELECTRO Horse
7,5 kg

WOLNY
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Preparat stabilizujący równowagę wodno – elektrolitową. Zapobiega 
odwodnieniu organizmu, uzupełnia niedobory elektrolitów oraz 
skraca czas regeneracji organizmu. Szczególnie polecany podczas 
wzmożonego wysiłku, treningów, upałów, osłabienia organizmu, 
wystąpienia biegunki, transportu czy porodu. Dzięki optymalnie 
dobranym komponentom preparat odznacza się wysoką skutecznością. 
Dodatkowo dostarcza łatwo przyswajalnych węglowodanów, które 
stanowią źródło energii dla osłabionego organizmu. 

Stosowanie: Konie 500 kg: 25 g dwa razy dziennie.  Kuce: 15 g dwa razy 
dziennie. Podawać do paszy lub po rozpuszczeniu w wodzie. Należy 
zapewnić dostęp do czystej wody. U źrebiąt preparatu nie należy 
podawać bezpośrednio po pojeniu mlekiem. 

Skład: Glucose, sodium bicarbonate, potassium chloride, glycine, sodium citrate, 
magnesium sulphate.

Forma: Proszek.

regeneracja glukoza elektrolity
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