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Táplálékkiegészítők és
ápolási termékek lovaknak
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Az Equimins® cég alapfilozófiája arra a köztudott ismeretre épít, hogy a lovak természetüknél fogva 
növényi rostot fogyasztó állatok. Amíg vadon éltek, lehetőségük volt mezőkön legelészni, bozótosban 
keresgélni bizonyos növények, gyógyfüvek után kutatva és ez a napi étrendjük része volt.

Manapság mégis sok lótulajdonos nagyrészt abraktakarmányból álló táplálékot ad  
a lovának. Tudjuk azt is, hogy olyan lovak számára, amelyek versenyeznek vagy megerőltető munkát 
végeznek extra energiát adó táplálék szükséges, erre jó megoldás az olajokkal, vitaminokkal és  
ásványi anyagokkal történő kiegészítés.

A táplálkozásban és a kiegészítők alkalmazásában nagyon fontos hogy azokat testre szabottan adjuk, 
az adott ló igényeihez, az egyéb bevitt táplálékhoz és a terheléséhez igazodva. A bevitt táplálékoknak  
elegendő kalóriát kell adniuk a legbiztonságosabban etethető módon, megfelelő emészthető  
energiát kell biztosítaniuk a tevékenységhez, terheléshez igazodva, ugyanakkor a bevitt tápláléknak 
megfelelő tápértéket, a szükséges vitaminokat és nyomelemeket is biztosítani kell az adott állat 
számára.

Kiegészítőink sokféleségükben ezekhez a követelményekhez igazodnak, az általános vitaminokat 
és nyomelemeket tartalmazó kiegészítőkön kívül adott területeket, kockázatokat vagy problémákat 
céloznak meg. Az Equimins® termékei a legmodernebb technológiával és alkotórészekkel készülnek,  
a gyártásuk során a leghatékonyabb felszívhatóságra és hasznosulásra összpontosítunk.

Az Equimins® termékei, noha 30 éve ismertek már Angliában és más Nyugat-Európai országokban, 
2010-ben kerültek Magyarországra, ahol magas minőségük és elérhető áruk miatt hamar kedvelt 
táplálékkiegészítőkké, keresett termékekké váltak.

Folyamatos fejlesztésünk eredményeképpen rendszeresen jelennek meg új termékek, amelyek 
gyártását minden esetben komoly kutatómunka előzi meg.

Ha a termékekkel kapcsolatban kérdésük vagy véleményük van, keressenek bennünket, 
használják információs vonalunkat, írjanak e-mailt, telefonáljanak. Nézzenek körül a honlapunkon,  
a webáruházunkban, ahol a teljes termékpaletta várja Önöket.

Kérjük, ha olyan terméket keresnek, amelyet nem találnak a készítményeink között, de Önök szerint 
fontos lenne, akkor is jelezzék számunkra.

Reméljük, örömüket lelik a katalógus lapozgatásában és sok hasznos információt találnak benne.

Az Equimins® Közép-Európai csoportjának termékfelelőse Möhöly Christa, aki 2011 áprilisában  
elvégezte a Kanadai Universtity of Guelph Egyetemének „Equine Nutritionist“, „Ló táplálkozástan  
specialista“ képzését, akitől tanácsot is kérhetnek ebben a témában lovaikra vonatkozóan.

Jó tudni:
Miért egyediek az Equimins® táplálékkiegészítők?
 -Először is egyedi módon speciális technológiával élesztőkrémbe vegyítjük az ásványi anyagokat, 

majd porlasztásos szárítással szárítjuk. Ez az ásványi anyagokat teljes mértékben hasznosulhatóvá 
teszi, szemben a hagyományos kőzet alapú ásványi anyagokkal, ahol annak csak 20-25 %-a tud  
felszívódni. 

 -Másodszor 15 % búzacsírát használunk, amely különösen magas B vitaminokban. Ez kiegészíti  
azokat a B-vitaminokat, amelyeket mi adunk a keverékhez.

 -Harmadszor, nagy mennyiségű Saccharomyces cerivisae élesztőnek egy bizonyos formája  
gondoskodik arról, hogy a rostok a vastagbélben sokkal jobban emészthetőek legyenek. Ezeken kívül 
még sok probiotikumot és prebiotikumot adunk hozzá az emésztés elősegítése és az immunrendszer 
támogatása érdekében.

 -Végül, de nem utolsósorban a pellet előállítása hideg pelletizáló rendszerben történik, gőz  
alkalmazása nélkül, így egyetlen összetevő sem károsodik a gyártási folyamat során.

Köszönjük minden Vásárlónk bizalmát!
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TÜNETEK: Köhögés, váladékos orr, zihálás

Fontos, hogy mindig próbálja megtalálni a probléma okát vagy eredetét. A köhögés oka gyakran lehet a poros széna. Mindig győződjön 
meg arról, hogy a lova olyan istállóban van, ahol a szellőzés jó, de a hely mégsem huzatos, így a porszennyezettség nem tud az állott levegőben 
felhalmozódni.

Az Equimins® olyan Air-Way gyógynövényi légúttisztító termékeket készít szárított gyógynövény (Air-way Herbs) és oldat (Air-way Liquid) formájá-
ban, amelyek segítenek ezeknek a problémáknak a megoldásában és megelőzésében, hogy a légutak mindig tiszták maradjanak. Ha az orr váladé-
kozik, akkor a helyzet általában súlyosabb, mivel valószínű, hogy már a tüdőben is nagyobb a vérbőség. Az Air Power Booster mézes, mentolos és 
eukaliptuszos köhögésoldó szirup formájában enyhülést ad a köhögésre.

A Clear Breather (Tiszta légzés) kiegészítő olyan alkotórészeket tartalmaz, amelyek segítenek a tüdő véráramát felgyorsítani, ily módon  
az hatékonyabban képes a vérbőséget kezelni. Ezt a terméket javasoljuk még az orrvérzéses lovak esetében is, mivel ahogy az ismeretes, az érfal 
elpattanhat a nagy megerőltetéstől. A Clear Breather alkalmazásával a kis véredények sokkal rugalmasabbá válnak így nagyobb nyomás alatt is 
képesek lesznek kitágulni, nem pattannak el.

A Respiratory Formula (Légzéskönnyítő oldat por és pollen allergiás lovak számára) jól bevált gyógynövényi oldat a por-és pollen allergiában 
szenvedő lovaknak.

Egyéb Equimins® termékek is alkalmazhatók még a légzőszervi panaszokra, mint a Garlic Powder fokhagyma por vagy  
a Garlic Granules fokhagyma granulátum, illetve a Garlic & Parsley fokhagyma és petrezselyem olaj is. A nemrégiben bevezetett  
Liquid Gold koncentrált fokhagyma oldat (tinktúra) is segíthet a lovak légútjainak tisztán tartásában.

Air Power Booster
(Air Power Booster köhögésoldó szirup)

Nyálkaoldó lovak számára, amely mézet, almaecetet, Aloé  
Vera-t, mentolt, eukaliptusz olajat és koncentrált citromlevet  
tartalmaz a légzőszervek megnyugtatására. Megbízható  
készítmény, amely segít a köhögés csillapításában és  
a légutak tisztításában.

Tartalma:
méz, almaecet, Aloé Vera, mentol, eucalyptus olaj, koncentrált 
citromlé

Gyártási módszer: 
A mézet enyhén felmelegítjük, amíg folyékony nem lesz és 
minden egyéb alkotórészt hidegen hozzákeverünk.

Adagolási javaslat: 
Szájon át fecskendővel alkalmazandó, vagy az abrakba keverve 
is adható. A reggeli munka előtt adjon be 15 ml-t, 
további 15 ml mennyiség adható késő délután.

Nem tartalmaz a Jockey Club és  FEI által  
betiltott anyagokat.

Tárolása: 
száraz, hűvös helyen 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől 
védve. Használat előtt felrázandó.

Az 500 ml Air Power Booster kb. 30 napi adag.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 404)
- 1 liter (EH 405)

Air-Way Liquid
(Légzéskönnyítő oldat)

Szárazon köhögő lovak számára javasoljuk.

Csak gyógynövények keverékéből álló folyadék, amely segít  
fenntartani a lovak egészséges légzőrendszerét. Igazi édes- 
gyökér, kasvirág, orvosi ziliz, martilapu, fokhagyma, útifű és 
ragadós galaj a tüdőkre és légutakra. 

Adagolási javaslat: 
15 ml/nap az abrakba keverve.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által  
betiltott anyagokat.

Tárolása: 
száraz, hűvös helyen 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől 
védve. Használat előtt felrázandó.

Az 1 liter Air-Way Liquid legalább 66 napi adag.

Kiszerelés: 
- 1 literes (EH 314) flakonban

l é g ú T i  T e r m é k e k
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Respiratory Formula
(Légzéskönnyítő oldat por és pollen allergiás lovak számára)

Erős és hatékony gyógynövényi oldat a légzőrendszer immunitásának erősítésére és a tüdő működésének 
támogatására.  Azon lovak számára javasolt termék, amelyek pollen és por allergiában szenvednek.
Az alkotórészek fontos természetes antioxidánsokat, gyógynövényi hatóanyagokat, és C-vitamint  
tartalmaznak, mindezt a lovak által kedvelt ízű oldatban.
Az oldat alkalmazását már a pollen szezon beköszönte előtt kb. 2-3 héttel kezdje el alkalmazni. Amennyiben 
lova por allergiás, akkor folyamatos etetését javasoljuk.

Tartalma: igazi édesgyökér, kasvirág, martilapu, orvosi ziliz, fokhagyma, útifű, ragadós galaj, őszbogáncs, 
gingko, őszi margitvirág, amerikai fekete tölgy, közönséges cickafark, kamilla, szemvidítófű, csipkebogyó, 
csalán, csüdfű, gyömbér, eukaliptusz olaj, C-vitamin.

Adagolási javaslat: Lovak számára 20 ml / nap, pónik számára 10 ml / nap a táplálékba keverve.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.

Tárolása:
száraz, hűvös helyen 10-20 °C közötti hőmérsékleten, fénytől védve. 
Használat előtt felrázandó. 

Az 1 liter Respiratory Formula 20 ml adagolással 50 napi adag.

Kiszerelés: adagolós flakonban
- 1 literes (EH 688)

Air-Way Herbs
(Légzéskönnyítő gyógynövények)

Tíz különféle gyógynövény keveréke, mindegyik elismert a 
légzőszervre gyakorolt hatásáról, és fenntartja a tüdő szövetének 
épségét. Igazi édesgyökér, orvosi ziliz, ánizs, fokhagyma pehely, 
ginkgo, martilapu, útifű, csalán, amerikai aranyvessző és menta.

Adagolási javaslat: 25 - 50 gramm/nap az abrakba keverve.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által  
betiltott anyagokat.

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 C közötti hőmérsékleten, 
fénytől és nedvességtől védve.

Az 1 kg Air-Way Herbs 3 - 6 hétre elegendő mennyiség.

Kiszerelés: 
- 1 kg (EH 267) vödörben
- 1 kg (EH 264) utántöltő

Clear Breather
(Tiszta légzés)

Kellemes ízű kiegészítő lovak számára a tüdő működésének tá-
mogatására. Tartalmaz MSM-et (metil szulfonil metán), amely 
a tüdő szöveteinek fontos biológiai kénforrása, Hesperidint,  
amely természetes bioflavonoid, valamint aszkorbinsavat, ame-
lyek együtt segítik a kapillárisok jobb vérkeringését. Különleges 
fontosságú az új kötőszövet építésében. 

A tüdő jobb vérkeringésében hatékonyabban tud nyákot oldani 
és a légutakat tisztítani. Ez a termék minden ló tüdejének  
a működését támogatja munka vagy stressz idején.

Adagolási javaslat:
 - Akut időszakban 10 napon át: 4 kanál/nap (90 g)
 - Fenntartásra / megelőzésre: 2 kanál/nap (45 g),  

 a táplálékba keverve
 - Versenyidőszakban: a verseny előtt 4 napon át majd  

 a verseny vagy bemutató után még 2 napon át 4 kanál/nap.
Etetését az abrakba keverve javasoljuk.

Tartalma:
- MSM (Methyl Sulphonyl Methane) 300 g/kg
- Aszkorbinsav (Vitamin C) 290 g/kg
- Hesperidin 205 g/kg

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által  
betiltott anyagokat.

Tárolása: 
száraz, hűvös helyen 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől 
védve. Használat előtt felrázandó.

Az 1,4 kg Clear Breather 30 napra elegendő fenntartó adagolással.

Kiszerelés: vödörben
- 700 g (EH 402)
- 1,4 kg (EH 403)
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A fokhagyma alkalmazása légúti, szív- és érrendszeri kiegészítőként több évszázados múltra tekint vissza. A fokhagyma etetése rovarriasztó és 
immunrendszer erősítő hatása miatt is egyre terjedőben van.

Fontos megjegyezni azonban, hogy minden nyers hagymafélében jelen lévő N-propyl diszulfid mérgező elem, amelynek több hónapon át tartó 
fogyasztása Heinz testes anémiát okozhat, amely a vörös vérsejtek károsodásához és számának csökkenéséhez vezet.

Egy ló számára 0,25 gramm/testtömeg kg nyers hagyma fogyasztása egészségtelen, tehát egy 500 kg-os ló esetében ez 125 gramm naponta  
(több héten át). Kérjük amennyiben a hagymafélék jótékony hatásában hisz, ne tisztogassa és adja a gerezdeket jóhiszeműen lovának.

Fokhagyma termékeink a gyártási folyamat során mind olyan kezelési eljárással készülnek, amely biztonságossá teszi a termékek etetését hosszú 
távon is!

F O k H A g Y m A  T e r m é k e k

Liquid Gold
(Folyékony arany fokhagymakivonat)

KONCENTRÁLT FOKHAGYMA KIVONAT

Ez a termék többszörösen erősebb, mint a por. Napi alkalmazása  
olyan módon támogatja a légzőrendszert, ahogy  
azt egyetlen más gyógynövény sem teszi. A fokhagyma 
segíti az emésztőrendszerben a természetes baktériumflóra  
kialakulását és javítja a lábak vérkeringését is. Különösen  
hasznos patairhagyulladás esetén a Laminator termékünk  
mellett.

Adagolási javaslat: (a táplálékba vagy az ivóvízbe keverve)
Adjon lovának napi 10 ml-t (100 napi adag),  
póniknak 5 ml-t (200 napi adag).

Tárolása: 
Száraz, hűvös helyen, 10-20 oC hőmérsékleten, fénytől védve. 
Használat után lezárandó.

Kiszerelés: adagolós flakonban 
- 1 liter (EH 104)

Garlic & Parsley Oil
(Fokhagyma és petrezselyem olaj)

Fokhagyma olaj és petrezselyem olaj erős  
keveréke.
A fokhagyma természetes rovarriasztóként is hat 
és támogatja az ér- és légzőrendszert.
Az ókori görög harcosok rendszeresen etettek 
petrezselymet a lovaikkal, mivel a petrezse-
lyemolaj flavanoidokat tartalmaz, amelyek 
gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásúak.

Adagolási javaslat:
Naponta két evőkanálnyi 
a táplálékba keverve.
Biztonsággal adható 
más háziállatoknak is.

Tárolása: 
száraz, hűvös helyen,
10-20 oC közötti 
hőmérsékleten, 
fénytől védve.

Kiszerelés: 
adagolós flakonban 
- 500 ml (EH 108)

Egyik fokhagyma termékünk sem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.

Pure Garlic Granules
(Tiszta fokhagyma 
granulátum)

Tiszta fokhagyma granulátum. 

Hagyományosan az emésztő- és légzőrendszerre használják. A 
fokhagyma ideális gyógynövény, hogy a lovak természetes vé-
delmi rendszerét, helyi immunitását erősítse.

Adagolási javaslat: 
Napi 2 kanál (20 g) a táplálékba keverve.

Tárolása: 
Száraz, hűvös helyen, 10-20 oC hőmérsékleten, fénytől és 
nedvességtől védve. Használat után lezárandó.

Kiszerelés: vödörben
- 500 g (EH 101)
- 1 kg (EH 102)
- 3 kg (EH 103)
- 5 kg (EH 112)

Rendelhető még: 
utántöltő zsákban 
- 1 kg (EH 155)
- 3 kg (EH 158)
Az újratöltő zsákban 
nincs adagolókanál.

Pure Garlic Powder
(Tiszta fokhagyma por)

Hagyományosan az emésztő- és légzőrendszer támogatására  
alkalmazzuk. A fokhagyma ideális gyógynövény, hogy a lovak  
természetes védelmi rendszerét, helyi immunitását erősítse.

Adagolási javaslat: 
Napi 2 kanál (20 g) a táplálékba keverve.

Tárolása: 
Száraz, hűvös helyen, 10-20 oC hőmérsékleten, fénytől és 
nedvességtől védve. Használat után lezárandó.

Kiszerelés:
- 500 g (EH 105)
- 1 kg (EH 106)
- 3 kg (EH 107)
- 5 kg (EH 151) vödörben,
- 1 kg (EH 156)
- 3 kg (EH 157) zsákban. 
Az újratöltő zsákban 
nincs adagolókanál.



Mindent a lovak egészségéért!

7

Egyik fokhagyma termékünk sem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.

Microlat Stable Disinfectant
(Istálló fertőtlenítő oldat)

Illóolajokból készült biztonságos fertőtlenítőszer, amely  
annyira biztonságos, hogy akár kisebb vágások vagy sérülések 
lemosására is használható megfelelő higítás után. A Microlat 
fertőtlenítőszert permetezhetik akár a légtérbe is, vagy hagyo-
mányos módon, kannából is kilocsolható. 1 liter elegendő 160 
liter azonnal felhasználható fertőtlenítőszer készítésére. Perme-
tezhetik nemcsak a légtérbe, hanem istálló eszközök, takarító 
eszközök tisztítására, fertőtlenítésére is használható, elpusztítja 
a baktériumokat.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott  
anyagokat.

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10-20 oC hőmérsékleten, 
fénytől védve. Használat után lezárandó.

Kiszerelés: flakonban
- 1 literes (EH 825)
- 5 literes (EH 820)

Stable Fresh
(Istálló fertőtlenítő por)

Istállószag van? Használja a Stable Fresh légfrissítőt, az 
Equimins® új por alakú istálló légfrissítőjét. Nincs több am-
mónia szag, mivel a Stable Fresh környezet- és egészség-
barát, hosszan tartó por alakú fertőtlenítőszer. Tetszőleges  
gyakorisággal használható.

Alkalmazási javaslat: Egyszerűen szórjon belőle egy keveset 
a tiszta istálló padlóra hogy megszüntesse az ammónia szagot. 
Betonfelületen is hat. Nagyszerűen alkalmazható boxokban, 
lószállítóban és kennelben is. Vírus-, gomba- és baktériumölő. 
(Ha Ön allergiás, használjon védőkesztyűt.)

Tartalma: abszorbens kalcium szulfát, sepiolit, monokalcium 
foszfát, Microlat fertőtlenítőszer.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott  
anyagokat.

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10-20 oC hőmérsékleten, 
fénytől és nedvességtől védve. Használat után lezárandó.

Kiszerelés: 
- 2,5 kg (EH 488) aromatartó, visszazárható zsákban
- 5 kg (EH 298) vödörben
- 10 kg (EH 299) zsákban

i S T Á l l Ó  F e r T Ő T l e N Í T Ő k
Olyan istállókban, ahol jelentős porszennyeződés van, a Microlat Stable Disinfectant istálló fertőtlenítőt felhigítva permetezhet belőle az istálló 
levegőjébe és ily módon elpusztíthatja a kóros, fertőző anyagokat. Hogy segítsünk az istálló levegőjének folyamatos frissen tartásában, kifejlesz-
tettük a Stable Fresh terméket, amely istálló padlózat szagtalanító. Ez egészség- és környezetbarát, hosszan tartó por alakú istálló fertőtlenítő, 
amely segít a vizelet ammónia szag megszüntetésében, jól használható lószállítókban is.
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P A T A i r H A g Y u l l A d Á S  -  l A m i N i T i S
A patairhagyulladás rendkívül erős fájdalommal jár, erre vezethető vissza a tünetek többsége: izomremegés, magas pulzus- és légzésszám, gyakori 

a testhőmérséklet emelkedés. A sántaság a legtipikusabb fájdalomreakció. A súlyos állapotban lévő lovak tartózkodnak mindennemű mozgástól, 
hogy elkerüljék a fájdalmat, a sarokvánkosra (és a hordozószélre) lépnek, csak ezután érintik le a pata elülső részét, így a lépések röviddé és lapossá 
válnak.

A ló a hátsó lábakra helyezi a testsúlyát, amiket mélyen a súlypontja alá állít, az elülső lábakat pedig a lehető legmesszebbre előrenyújtja vagy 
állandóan egyik lábáról a másikra helyezkedik, vagy hosszabb ideig felemelt lábbal áll.

Noha a patairhagyulladás az év bármely időszakában kialakulhat, leggyakoribb mégis tavasszal, amikor a hőmérséklet emelkedésével a friss ta-
vaszi fű fruktán- és energiatartalma magas.

A patairhagyulladás diagnózisának felállítása után azonnal el kell kezdeni a kezelést a komolyabb következmények elkerülése érdekében, a friss 
füvet meg kell vonni a lótól, vagy legalább a legelési időt csökkenteni kell.

A lehető leggyorsabb gyógyulás érdekében fontos, hogy a lovak étrendje kiegészítésre kerüljön. A Laminator készítményt több év-
vel ezelőtt fejlesztettük ki, azzal a céllal, hogy mielőbb átsegítse a lovakat ezen a nehéz időszakon. Hesperidinként ismert bioflavanoidot tar-
talmaz, amelyet a humán gyógyászatban is használnak vérnyomás problémákra. A C-vitaminnal együttműködve a hajszálereket rugalma-
sabbá teszi, így a patairha vérellátása javul. A készítmény tartalmaz még olyan szerves és emészthető cink forrást is, amely segíti az erős 
keratin növekedést. Egyedi gyártási folyamatunk biztosítja, hogy a cink könnyen felszívódó formában legyen jelen. A Saccharomyces 
cerivisae élesztő adott fajtája is jelen van, hogy elősegítse a vastagbélben a rostok emésztését, valamint prebiotikumokat is tartalmaz a bélfal egész-
sége érdekében. Jelentős mennyiségű szerves kötésű magnézium, mangán, erős antioxidáns és E-vitamin tartalma, a nagy mennyiségű Biotinnal 
(H-vitaminnal) és négy gyógynövény egyedi kombinációjával teszi ezt a terméket a leghatékonyabb, könnyen elérhető segítséggé.

A Laminator por és hidegen pelletizált formában is készül.

Laminator
Pellet és por

Patairhagyulladás esetén vagy annak megelőzésére, illetve a patahenger-gyulladás kiegészítő kezelésére. Minden olyan pataprob-
lémánál ajánlott, ahol a pata vérkeringését fokozni kell. A pata lamelláris szerkezetének egységéhez (integritásához) ad táplálkozási 
segítséget. A Laminator nagy mennyiségű Hesperidinnel készül, amely természetes bioflavonoiddal és az aszkorbinsavval (C-vitamin) 
együtt segít fenntartani a véráramlást a patacsont és a szaru között. Nagy mennyiségben tartalmaz még cink-metionátot, amely 
nélkülözhetetlen az erős keratin (szaruanyag) növekedéshez. 

A Saccharomyces cerivisae élesztő adott fajtája is jelen van, hogy elősegítse a vastagbélben a rostok emésztését, valamint prebioti-
kumokat is tartalmaz a bélfal egészsége érdekében.

Jelentős mennyiségű szerves kötésű magnézium, mangán, erős antioxidáns és E-vitamin tartalma, a nagy mennyiségű Biotinnal  
(H-vitaminnal) együtt négy gyógynövény egyedi kombinációjával teszi ezt a terméket a leghatékonyabb, könnyen elérhető segítséggé.

Adagolási javaslat:
Ha a lova patairhagyulladásra hajlamos, adjon napi 1 adagolókanálnyi Laminatort (50 g). 
A patairhagyulladás első jelére kezdjen napi 2 adagolókanálnyi Laminatort (100 g) adni az ételbe keverve.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől védve.

A 3 kg Laminator 60 napi adagra elegendő.

Kiszerelés: vödörben
- 3 kg pellet (EH 615)
- 3 kg por (EH 616)
- 1,2 kg por (EH 656)

Összetétel

Hesperidin 110 000 mg/kg

Aszkorbinsav (C Vitamin) 60 000 mg/kg

Biotin 1 200 mg/kg 

Saccharomyces Cerivisae élesztő 10 000 mg/kg

Cink Metionát 65 000 mg/kg 

Kolin-klorid (CH) 450 mg/kg

Réz 42 mg/kg

Cink 150 mg/kg

Metionin 40 750 mg/kg

MSM 16 300mg/kg

Lizin 32 600 mg/kg

Kobalt 20 mg/kg

Magnézium fumarát 63 mg/kg

Magnéziummal dúsított élesztő 500 mg/kg

Prebiotikum 40 000 mg/kg

Jód 17 mg/kg

Vitamin A 500 000 mg/kg

Vitamin E 6 500 mg/kg

Szerves szelén 15 mg/kg

Magnézium Oxid 32 600 mg/kg
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Aloe Vera Gel
(Aloé Vera gél)

Nyugtató krém bőrproblémákra. Az Aloé Vera növényt régóta 
használják a bőrápolás területén. Természetes gyógymód a 
kisebb horzsolásokra, karcolásokra és túlzott napozás miatti 
leégésre. Ez a krém hasznos szinte minden olyan bőrirritációra, 
amely nyugtatást, összehúzást és enyhítést igényel. 

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 oC közötti 
hőmérsékleten, fénytől védve.

Kiszerelés: tégelyben 
- 250 g (EH 116)
- 500 g (EH 117)

Arnica & Witch Hazel with  
MSM & Allantoin
(Árnika & Varázsmogyoró,  
MSM & Allantoin)

Nyugtató krém horzsolásokra, rándulásokra, ficamokra és izom-
fájdalomra. Csak külsőleg alkalmazható, közvetlenül a horzsolt 
vagy problémás felületre kell kenni, de a sebbe ne kerüljön.  
Az árnika vérbőséget okoz a sérült testrészen, így elősegíti  
a természetes gyógyulási folyamatot.

A varázsmogyoró nagyon hasznos gyógynövény a gyulladt és 
érzékeny bőrre. Az MSM kiváló tulajdonságokkal rendelkezik  
a bőr gyógyításában és az allantoin olyan fehérje, amely 
elősegíti a sejtek megújulását és nagyon hatásos a sérült bőr 
kezelésére is.

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 oC közötti 
hőmérsékleten, fénytől védve.

Kiszerelés: tégelyben
- 500 g (EH 138)

H Á m S é r ü l é S e k ,  e l S Ő S e g é l Y
Sok, mindennapi esemény eredményezhet kisebb sérüléseket. Az alábbiakban ajánlunk néhány olyan készítményt, amelyek mindig hasznosak 

lehetnek az elsősegély szekrényben.

MSM Cream
(MSM krém)

Nyugtató hatású antibakteriális krém, amely egyesíti az MSM, 
Aloé Vera, cink, ricinusolaj, teafa, levendula, kamilla és jojoba  
illóolajok adta előnyöket, hogy segítse a bőrproblémák és  
sérülések gyógyulását.
Nagyon hatékonyan használható baktérium és gombák okozta  
bőrgyulladások, sebek, műtéti sebek kezelésére. Elősegíti  
a szőrnövekedést sérülés, vagy műtét után.

Felhasználási javaslat:
Az érintett területre egyenletesen vigye fel a kenőcsöt naponta 
két alkalommal.

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 oC közötti 
hőmérsékleten, fénytől védve.

Kiszerelés: tégelyben
- 250 g (EH 113)
- 500 g (EH 702)
- 1 kg (EH 493)

Liquid Paraffin
(Folyékony paraffin)

A béltartalom csúszósságát növelő szerek közül a leghatékony-
abbak egyike a paraffin olaj, bélsárrekedés ellen javasolt.

Emésztési problémák esetén székletlazító hatású. Íztelen,  
színtelen, szagtalan olaj. A béltartalmat puhábbá és sikamlóssá 
teszi. Nem izgatja a béltraktust, nem okoz vízveszteséget.

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 oC közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 280)
- 5 literes (EH 281)

Tea Tree Mist Spray
(Teafa permet)

Hámsérülések (karcolások, kisebb vágások, harapások) kezelé-
sére és az egészséges bőr fenntartására. Gombaölő és anti-
bakteriális, hogy védjen a fertőzések ellen. Nagyon hatékony  
a korpás sörény és farok kezelésére.

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 oC közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés:
- 500 ml (EH 318) szórófejes flakonban

Egyik termék sem tartalmaz  
a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.
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Purple Spray 
(Lila Spray)

Pumpás spray, amely kisebb sérüléseknél és horzsolásoknál 
alkalmazandó, metil-ibolyát, Aloé Verát és Isopropanolt tar-
talmaz.

Alkalmazható felületi fertőtlenítőszerként, minden területen, 
ahol gyors fertőtlenítésre van szükség. A flakont függőlegesen 
tartva, vagy kissé megdöntve kb. 5 cm távolságból az adagoló 
lenyomásával a fertőtlenítendő bőrfelületre juttatjuk az oldatot, 
úgy, hogy azt egyenletesen és teljesen fedje. Javasoljuk, hogy 
a permet megszáradását - kb. 1 perc - várja meg.

Tárolása: száraz helyen, 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés: 
- 250 ml (EH 165) szórófejes flakonban

Total Care Wound Gel 
(Seb cip-zár sebkezelő gél természetes ezüst 
ionokkal)

Az Equimins® Wound Gel természetes növényi kivonatokat is 
tartalmaz: alkalmas műtéti sebek, sérülések (vágás, horzsolás, 
égés) utáni sebgyógyulás elősegítésére, gyorsítására.

Tartalma:
Ezüst ionok: pozitív töltésű ezüst részecskék, amelyek erős 
antimikrobás (gombaölő) hatással rendelkeznek a baktériumok 
99 %-át elpusztítják.
MSM: Kiváló bőrregeneráló, sebgyógyulást elősegítő hatással 
rendelkezik.
Aloe Vera: régóta ismert a sebgyógyulás, bőrápolás törté-
netében, segít kisebb hámsérülések és napégés kezelésében. 
Bőrnyugtató és bőrpuhító hatású.
Teafa olaj: antiszeptikus, fertőzésgátló hatású.
Kamilla olaj: évszázadok óta használják, bőrnyugtató és há-
mosító hatása van, természetes fájdalomcsillapító.
Echinacea (kasvirág) gyógynövényi kivonat: segít a fe-
hérvérsejteket aktiválni, gyulladáscsökkentő és fertőzésgátló 
hatású.
Fekete bodza gyógynövényi kivonat: természetes antibioti-
kus tulajdonságai vannak.
Allantoin: ez az a fehérje, amely felgyorsítja a sejtek megúju-
lását, nagyon jó hatással van a durva, repedezett és sérült 
bőrre.

Használati utasítás: Használja a megtisztított sebfelületre 
krémezve naponta 2 - 3 alkalommal.

Tárolása: száraz helyen, 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés: 
- 100 ml (EH 428) adagolós flakonban

Leg Gel
(Hűtőgél)

Ez a zselé ideális edzés vagy lovaglás utáni használatra, a ló 
lábaira, vállára, hátára is használható, izomlazító hatású.  
Kámfort, mentolt és allantoint tartalmaz a bőr nyugtatására. 
A zselét a kívánt területen alaposan be kell dörzsölni, a teljes 
testen biztonsággal használható.

Ne használja sérült bőrfelületen, szembe, szájba és egyéb test-
nyílásokba ne kerüljön!

Tartalma: glicerin, izopropanol, kámfor BP, mentol, víz, allan-
toin, Synthalen K, Trietanolamin

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10-20 C között, fénytől védve. 
Használat után lezárandó.

Kiszerelés: tégelyben
- 500 g (EH 184)
- 1 kg (EH 186)
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A hideg és nedves idők beálltával a lovakra leselkedő több egészségi probléma közül ez egyik, ősztől tavaszig fennálló veszély a csüdsömör, a sár 
miatti fertőzések.

A csüdsömör a bőrgyulladás egy formája, amelyet jellemzően baktériumok okoznak. Ezek a baktériumok a Dermatophilus Congolensis és  
a Staphylococcus spp, de okozhatják még gombák is. A sárban előforduló baktériumok a bőr alá kerülve fehérjebontó enzimeket termelnek, majd 
szőrhullást eredményeznek, súlyosabb esetben elbontják a húst, sőt a szarut is.

A csüdszőrzet összetapad és csomós lesz, a bőr és a bőr alatti kötőszövet gyulladása miatt a láb megduzzad, a bőr felsebesedik, berepedezik és 
nedvezik, majd a szőr kihullik a pártarésznél, a csüdnél, de akár az egész lábszárról is, erős varak, hegek keletkeznek, amelyek újra felrepednek 
és nedveznek.

A Mud Block Lotion, Mud Block Cream áttörés ennek a problémának a kezelésében, mivel ezüst ionokat tartalmazva antimikróbás ágensként a 
baktériumok 99,9 %-át elpusztítja. Krém jellege miatt egyszerűen használható, be kell dörzsölni vele az érintett letisztított felületet. 

Ebben a helyzetben az MSM Cream is jól használható termék. Cinket és ricinusolajat tartalmaz, MSM-et, kamillát és jojoba olajat, levendulát és 
teafa olajat a fájdalom enyhítésére és a fertőzött terület regenerálására.

A Winter leg láblemosó koncentrátum, koncentrált baktérium- és gombaellenes hatású lábtisztító lemosó folyadék, amely alkalmazását a sáros 
időszakokban javasoljuk, hogy segítsen megvédeni a lovát a sár miatt kialakuló fertőzésektől.

Winter Leg Scrub Concentrate
(Láb lemosó koncentrátum)

Koncentrált baktérium- és gombaellenes hatású lábtisztító  
lemosó folyadék. Használja ősztől tavaszig a sáros időszakban, 
hogy segítsen megvédeni a lovát a sár miatt kialakuló 
fertőzésektől. Alkalmazza a nap végén, amikor beviszi a lovát  
a legelőről.

Csüdsömör esetén higítás nélkül mossa le vele az érintett terül-
etet, ne öblítse le. Hagyja megszáradni, majd krémezze be a 
Mud Block csüdsömör ápoló krémmel.

Tárolása: száraz helyen, 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés: 
- 500 ml (EH 123) flakon – kb. 25 alkalomra elegendő
- 1 literes (EH 124) flakonban – kb. 50 alkalomra elegendő

Mud Block Lotion
(Mud Block csüdsömör ápoló)

A Mud Block Lotion ápoló könnyen használható az alsó  
lábszárakon. Folyékonyabb állagú, mint a krém. Ezüst ionokat 
tartalmaz, pozitív töltésű ezüst részecskéket, amelyek hatásos  
antimikróbás szerként működnek. Krémes jellege miatt 
egyszerűen használható a csüdsömör kezelésére, alaposan be 
kell dörzsölni vele az érintett, letisztított felületet.

Tárolása: száraz helyen, 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés:
- 500 ml (EH 300) flakonban

Egyik termék sem tartalmaz  
a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.
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Mud Block Supplement
(Mud Block bőrtápláló táplálékkiegészítő)

Mud Block kiegészítő különleges összetételű termék számos ásványi anyaggal, illóolajjal, gyógynövényi kivonattal, szárított gyógynö-
vényekkel. Azért fejlesztettük ki ezt a terméket, hogy a szervezetet belülről segítsük, támogassuk és tápláljuk a bőrt, különösen ősszel 
és télen, amikor gyakoriak a sáros körülmények. A Mud Block kiegészítőben 11 különféle gyógynövény és 4 illóolaj található.
Nagyon hatásos segítséget nyújt a bőrnek bármilyen bőrprobléma, a téli sáros körülmények és a csüdsömör kezelésében.  
A maximális védelem érdekében használja ezt a termékünket együtt az Equimins® Mud Block csüdsömör ápolóval vagy krémmel. 
További védelmet nyújthat még az is, ha az Equimins® Winter Leg Scrub lemosót is alkalmazza.

Adagolási javaslat:
Pónik és lovak: napi 2 kanálnyi az élelembe keverve (20 gramm).
Nagyobb lovak esetében (165 cm fölött) napi 3 kanálnyit (30 gramm) javasolunk.
Amikor először alkalmazza, javasoljuk, hogy fokozatosan vezesse be, 
7-10 nap alatt érje el a javasolt adagot.

Tartalma: Szerves cink, MSM, H-vitamin (biotin), gyógynövényi kivonatok, 
illóolajak, szárított gyógynövények (levelek, magok és gyökerek).

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.

Tárolás: normál hőmérsékleten 15 - 25 oC között.

A 600 g Mud Block Supplement 30 napi adag.

Kiszerelés: vödörben 
- 600 g (EH 425)

Mud Block Cream
(Mud Block csüdsömör krém)

A Mud Block krém könnyen használható az alsó lábszárakon. Vadonatúj készítmény, amely ezüst ionokat tartalmaz, pozitív töltésű 
ezüst részecskéket, amelyek hatásos antimikróbás szerként működnek.

Krém jellege miatt egyszerűen használható, be kell dörzsölni vele az érintett letisztított felületet.

Alkalmazása: 
Minden reggel, letisztítást követően krémezze be az érintett felületet (használjon kesztyűt), a szőrzettel borított részekre is alaposan 
dörzsölje be.

Tartalma:
Kolloid ezüst, Glicerin, Cetrimid, Teafa olaj, Levendula olaj, Sztearinsav, Lanolin, Cetyl Alcohol, Cink, MSM, Propyl parabens,  
Metil Parabens, Szilikon oldat, Ásványi olaj, Ricinusolaj, Kamilla olaj, Jojoba olaj

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.

Tárolása: normál hőmérsékleten, 15 - 25 oC között, fénytől védve.

Kiszerelés: 
- 500 g (EH 450)
- 1 kg (EH 449)
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P A T A  Á l l A P O T j A v Í T Á S

Gyenge pata növekedés, pata repedezés, hasadás, gyorsan lelazuló patkók
Jónéhány évvel ezelőtt egy állatorvos ismerősöm javasolta napi 15 mg biotin adagolását ahhoz, hogy a lovak patája jó állapotban maradjon.  

Vizsgálataink szerint a napi 15 mg biotin közel sem elegendő, ha a lónak problémás a patája. Több éve gyártunk különféle pataápoló termékeket, 
ennél sokkal magasabb biotin tartalommal. Ezt a nagyobb biotin mennyiséget kombináljuk még emészthető cinkforrással is, így nagyon pozitív 
eredményeket kapunk.

Azokra a patákra, amelyek igazán problémásak és komoly állapot javulásra szorulnak, a Biotin Hoof Mender termékünket ajánljuk. Ez sokkal na-
gyobb mennyiségű biotint (75 mg) tartalmaz egy adagban, mint más termékekben találhat, mely az emészthető cinkforrással kombinálva a megfelelő 
táplálás mellett nagyon jó eredményeket érhet el a keratin növekedésében. A pata állapotának javítása több hónapos folyamat, az eredmények nem 
láthatók hamar, 3-6 hónapos kúra hozhat igazán hatékony eredményt. Egy átlagos lónak 60 gr a napi adagja, tehát a 3 kg-os kiszerelés 50 napra 
elegendő.

Ha a probléma nem annyira súlyos, akkor a Biotin Plus a legjobb opció. Ez 25 mg/adag biotint tartalmaz, sok elégedett vásárlónk van, akik több 
éve folyamatosan használják.

Az alapvetően egészséges pata kondíciójának fenntartására, vagy akár a tavaszi szőrváltás megkönnyítésére csikók vagy idősebb ill. beteg lovak 
esetében a Biotin elegendő. Ez napi 15 mg biotint tartalmaz.

A pataápolás terén nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy a pata ne száradjon ki. Ezt rendszeres ápolással a Hoof Moisturising Cream  
(Hidratáló patakrém), a Hoof Moisturising Lotion (Hidratáló pataápoló), a Hoof Moisturising Balm (Pataápoló balzsam), a Hoof Moisturising 
Gel (Hidratáló papaápoló gél) vagy a Hard and Healthy („Egészéges, erős paták“ pataápoló) segítségével egyszerűen megteheti.

A lábak védelmére és tisztán tartására a Hoof Disinfectant Spray (Pata fertőtlenítő spray), a Purple Spray (Lila Spray) és a Tea Tree Mist 
spray (Teafa permet) termékek készültek.

Biotin Hoof Mender
(Biotin Pata-ír)

A Biotin Hoof Mender kiegészítőnk egyedülálló, rendkívüli sikereket hozott több 
ezer ló pata minőségének alakulásában. Nincs még egy ilyen termék, amely-
ben ilyen széles spektruma lenne azoknak a fontos összetevőknek, amelyek 
elősegítik a pata keratin növekedését.

A Biotin Hoof Mender termékünk 75 mg/adag biotin tartalmú és 12 hónapos 
használat után nagyon jelentős minőségi változást eredményez a problémás 
paták esetében. 

Adagolási javaslat:
- pónik és kislovak: 1 adagolókanál/nap (60 gramm)
- lovak: 1,5 adagolókanál/nap (90 gramm)

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott anyagokat.

Tárolása: Száraz, hűvös helyen tárolja 10 - 20 oC hőmérsékleten!

A 3 kg Biotin Hoof Mender 33 - 50 napra elegendő.

Kiszerelés: 
- 3 kg pellet (EH 608) / por (EH 604)
- 5 kg pellet (EH 609) / por (EH 612) vödörben
- 10 kg pellet (EH 610) / por (EH 613)
- 20 kg pellet (EH 611) / por (EH 614) zsákban

Összetétel:

Olaj 8 %

Fehérje 18 %

Rost 3 %

Hamu 33,5 %

Nedvesség 9 %

1 kg-ban 60 g adagban

Biotin 1 250 mg 75 mg

Cink-metionát 65 000 mg 3 900 mg

Szervesen kötött cink 4 000 mg 240 mg

MSM 21 000 mg 1 260 mg

Metionin 5 800 mg 348 mg

Magnézium 12 500 mg 750 mg

C vitamin 10 000 mg 600 mg

Kolin-klorid (CH) 9 000 mg 540 mg

Gyógynövények 7 500 mg 450 mg

Lizin 5 800 mg 348 mg

Réz 550 mg 18 mg

Kobalt 50 mg 3 mg

Szervesen kötött vas 200 mg 12 mg

Cink (oxid) 5 800 mg 348 mg

Saccharomyces Cerivisae élesztő 14,5 x 109 cfu/gramm

Aminosavak:
Alganin, Arginin, Cisztein, Glutaminsav, Glicin, Hisztidin,  
Izoleucin, Triptofán, Lizin, Metionin, Fenil-alanin, Prolin, Szerin, 
Treonin, L-Tirozin, Valin
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Biotin
A Biotin az egészséges pata növekedéséhez szükséges 
kiegészítő, ezen kívül a bőr és szőrzet javulását is eredményezi. 
Cinket, metionint, rezet, MSM-t és kalciumot tartalmaz.

A Biotin rövid idegi tartó etetésével a szőrváltást is meg- 
könnyítheti. Különösen örülnek ennek a segítségnek a csikók  
és idősebb vagy beteg, legyengült lovak.

Adagolási javaslat:
Két mérőkanálnyi (25 g) adagot adjon naponta a táplálékhoz, 
ezzel 15 mg Biotin-t visz be.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott  
anyagokat.

Tárolása: Száraz, hűvös helyen 10 - 20 oC hőmérsékleten.

1 kg Biotin 40 napra elegendő.

Kiszerelés: 
- 1 kg (EH 250)
- 2 kg (EH 249)
- 3 kg (EH 251)
- 5 kg (EH 292) vödörben
- 2 kg (EH 335)
- 10 kg (EH 293)
- 20 kg (EH 294) zsákban

Összetétel:

Olaj 6,50 %

Fehérje 11 %

Rost 15 %

Hamu 10 %

Nedvesség 4 %

Biotin 600 mg/kg

Metionin 2 000 mg/kg

Cink 3 000 mg/kg

Kalcium 8,50 %

Réz 150 mg/kg

MSM 10,040 mg/kg

Aminosavak
Összetétel: 1 kg-ban

25 g-ban 
(2 

adagolókanál)

Biotin 1 000 mg/kg 25 mg

Cink-metionát 53,000 mg/kg 1 325 mg

Cink-oxid 21,000 mg/kg 525 mg

Szerves cink 5,3000 mg/kg 132,50 mg

MSM 53,000 mg/kg 1 325 mg

Biotin Plus
Ez a régóta ismert kiegészítő nagyobb mennyiségű biotint  
tartalmaz szerves cink-metionáttal együtt.

A Biotin Plus egyedi termék. Nagyobb mennyiségű biotint  
tartalmaz szerves cink-metionáttal együtt, amely nagyon fontos 
aminosavhoz kötődő teljes mértékben emészthető cink forrás. 
Az erős keratin növekedéshez fontos a rendszeres megfelelő 
formájú cink utánpótlás biztosítása is.

A Biotin Plus kiegészítőt akkor javasoljuk az általános Biotin  
helyett, ha a paták gyengébb állapotban vannak, nagyobb  
támogatásra szorulnak, repedezettek.

A biotin tartalmú termékek etetése viszonylag hosszú ideig  
javasolt, hat-tíz  hónap alatt érhet el jelentős változást a pata 
szerkezetében.

Adagolási javaslat:
Két mérőkanálnyi (25 g) adagot adjon naponta a táplálékhoz 
keverve, ezzel 25 mg Biotin-t visz be.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által betiltott  
anyagokat.

Tárolása: Száraz, hűvös helyen 10 - 20 oC hőmérsékleten.

1 kg Biotin Plus 40 napra elegendő.

Kiszerelés: vödörben
- 1 kg (EH 605)
- 2 kg (EH 606)
- 3 kg (EH 607)
- 2 kg (EH 964) aromatartó zacskós csomagolásban
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Hoof Oil 
(Pataolaj)

Speciális pataolaj, amelyet arra fejlesztettünk ki, hogy védje  
a patát a berepedezés és egyéb problémák ellen. Fakátrány  
tartalmú. 
Ecsettel használja a megtisztított patán.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 252)
- 1 literes (EH 253)
- 2,5 literes (EH 254)
- 5 literes (EH 255)

Solid Hoof Oil with Lanolin
(Lanolinos patazsír - fekete)

Ez a szilárd állagú pataápoló könnyen és takarékosan használ-
ható. Használja naponta, ecsettel vigye fel a megtisztított pata  
felületére.

Kiszerelés: 
tégelyben
- 500 g (EH 285)
- 1 kg (EH 286)

Hard and Healthy Hoof Oil
(„Egészéges, erős paták“ ecsetes pataápoló)

A „Hard and healthy” gondosan összeválogatott alkotórészekből 
összeállított termék, amely segít a patát egészséges, jó állapo-
túvá tenni, vagy azt megőrizni.

Ez a termékünk segít abban, hogy a patkók ne lazuljanak le 
idő előtt, erősíti az elvékonyodott patatalpat, a repedezett, és 
hasadozott patákat.

Használati utasítás: Az ecsettel vigye fel a pataápolót a tiszta 
patára hetente kétszer vagy háromszor. Kezdje a pártaszélnél, 
alkalmazza a patafalon, majd a pata talpi részén is. 

A köztes napokon javasoljuk a Hoof Moisturising Balm  
pataápoló balzsam termékünk alkalmazását, hogy elérje a pata 
ideális nedvességtartalmát. Ily módon segít, hogy megelőzze 
a pata felázását a túl nedves, illetve a pata kiszáradását a túl 
száraz körülmények között. A pata ideális állandó nedvesség-
tartalma 25 %.

A „Hard and Healthy” pataápoló termékünk 
a pata külső ápolásában nyújt segítséget. 

Összetétel:
Válogatott keményítő anyagok, Etanol,
MSM, Cink, Víz, Fajdbogyó, Allantoin és 
Rozmaringolaj

Tárolása: 20oC alatti hőmérsékleten.

Kiszerelés: ecsetes kiszerelésű flakonban
- 500 ml (EH423)
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Hoof Conditioning Grease (black) 
(Patazsír - fekete)

Ennek a kondícionáló patazsírnak gazdag tápanyagtartalma 
védi a patát az időjárás viszontagságaitól és csúcsformában 
tartja. Naponta ecsettel alkalmazza a pata falán, a saroknál és 
a talpi részen is.

Kiszerelés: 
- 500 g (EH 222) vödörben

Hoof Moisturising Gel (Black) 
(Fekete hidratáló pataápoló gél)

Egyszerű, könnyen alkalmazható pataápoló gél, amely segít 
megőrizni a pata nedvességtartalmát és fényes bevonatot 
képez. Segít a repedezést és töredezést megelőzni. Fekete 
színű, enyhén áttetsző, gél állagú.

Alkalmazási javaslat: 
Az ecsettel vigye fel a pataápolót a tiszta patára hetente  
többször, repedezett paták esetén naponta is. Kezdje  
a pártaszélnél, alkalmazza a patafalon, majd a pata talpi részén 
is. Hogy a keze ne legyen fekete a géltől, javasoljuk kesztyű 
viselését.

Tárolása: 
száraz, hűvös helyen 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten,  
fénytől védve.
 
Kiszerelés: 
- 500 g (EH 504) tégelyben

Hoof Moisturising Balm 
(Pataápoló balzsam - színtelen)

Tápláló, tápanyagokban gazdag pataápoló balzsam, amely al-
kalmazható a pata nedvességtartalmának megőrzésére és segít 
megelőzni a pata berepedezését, kiszáradását.

Tartós vízzáró és ápoló réteget képez a patán. Különösen fontos 
szerepe van az istállózott lovaknál, ahol az alom kivonhatja a 
nedvességet a patákból. Nagyon szép fényes réteget képezhet 
bemutatók előtt a fekete vagy fehér patákon.

Használati utasítás: 
Tiszta, száraz patákon alkalmazza ecsettel, ízlés szerinti 
gyakorisággal.

Kiszerelés: tégelyben
- 300 g (EH 176)
- 1 kg (EH 332)

Hoof Moisturising Cream
(Hidratáló patakrém - fehér)

Egyszerű, könnyen alkalmazható hidratáló pataápoló krém, 
amely segít megőrizni a pata nedvességtartalmát és fényes 
bevonatot képez. Segít a repedezést és töredezést megelőzni. 
Használja naponta, ecsettel vigye fel a pata felületére.

Kiszerelés:
- 500 g (EH 220) tégelyben

Hoof Moisturising Lotion 
(Hidratáló pataápoló - színtelen)

Egyszerűen használható ecsetes kiszerelésű pataápoló, amely 
hatékonyan segít a pata nedvességtartalmának megőrzésében. 
Segít a repedezést és töredezést megelőzni.
Mindennapi használatra javasoljuk.

Kiszerelés:
- 500 ml (EH 334) ecsetes kiszerelésű flakonban
- 1 literes (EH 432) utántöltő flakonban
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Hoof Disinfectant Spray
(Pata fertőtlenítő spray)

Hatékony és biztonságos, használatra kész fertőtlenítő spray 
minden patafertőzésre. Ezt a terméket számos baktericid és 
fungicid (baktérium- és gombaölő) illóolajból állítottuk össze, 
Alpha-Pinene, Beta-Pinene, Citronell, Geraniol és Cineole és 
kifejezetten arra a célra fejlesztett biocidekkel, hogy teljes mi-
krobiológiai védelmet adjon víz alapú termékben a baktériumos 
és gombás fertőzések ellen. 

Az illóolajok megelőző és gyógyító erejét már az ókorban is 
ismerték és a mai napig használják is azokat gyógyászati célra, 
például inhalálásra, borogatásra és bedörzsölésre.

A patát alaposan meg kell tisztogatni, ugyanúgy 
a talp felületét is, különösen ügyelve a trágya 
eltávolítására, mielőtt a Hoof Disinfectant-ot 
alkalmazná.

Sok más fertőtlenítőszer is van, amely ugyanezeket 
a dolgokat kezeli, de a Hoof Disinfectant teljes 
biztonsággal alkalmazható termék a lovak és 
az emberek számára is, mivel nem tartalmaz 
aldehideket vagy glutáraldehideket, amelyek 
mérgező anyagok és ezért nem alkalmasak 
állatokon történő alkalmazásra.

Tárolása: 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés: 
- 500 ml (EH 339) szórófejes flakonban

Stockholm Tar
(Fenyőkátrány)

Hagyományos, régóta bevált szer a pataápolásban a nyír-
rothadás kezelésére vagy megelőzésére. Ecsettel vigye fel a 
megtisztított pata talpi és nyír részére.

Kiszerelés: tégelyben
- 500 g (EH 257)
- 1 kg (EH 258)

N Y Í r r O T H A d Á S
A pata egyik leggyakoribb betegsége a nyírrothadás, amelyet anaerob rothasztó baktériumok okoznak. Az ép szaru nagyon ellenálló, de a trágyalé 

feloldja a talp és a nyír szaruját, megszüntetve annak ellenállását, így a baktériumok már meg tudják támadni.
A nyírrothadás mindig a középső nyírbarázdából indul ki. Könnyen felismerhető jellegzetes kellemetlen szagáról és a rothasztó baktériumok által 

termelt fekete váladékról.

Kezelése: a belső nyírbarázdát alaposan ki kell tisztítani (ehhez jó a patakaparóra tekert vatta vagy gézlap is). A tiszta patát fertőtleníteni kell, 
ehhez ajánljuk a Hoof Disinfectant Spray-t. A spray használatát követően a patát a Stockholm Tar fakátránnyal (ecsettel) bekenjük a nyíri és  
a talpi részen is. Használatánál kesztyű alkalmazása indokolt. Erősen szárító hatása van. Jellemzően 2-3 hónap is eltelik, mire az elhalt rész alatt 
új szaru kezd képződni. Ez idő alatt célszerű az időjárástól és a tartási körülményektől függően legalább kétnaponta kezelni a patát. A pata akkor 
tekinthető gyógyultnak, amikor a nyír már teljesen új, rugalmas, száraz szaruból áll.
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Biting Midge Cream (Ceratopogonidae) 
(Csípőszúnyog krém)

Könnyen használható finom krém a csípőszúnyogok, repülő rovarok elriasztására és 
a viszkető bőr enyhítésére. Teafaolajat, sárgabarackmag olajat, jojoba olajat és ka-
milla olajat tartalmaz. A lovak fülébe vékony rétegben krémezve is használható a 
rovarcsípések ellen.

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől védve.

Kiszerelés: vödörben
- 350 g (EH 212)
- 1 kg (EH 213)

Equimins® Citronella Summer Spray 
(Citronella spray)

Frissítő citronellás permet jellegzetes, tartós illattal és aromával a citronella  
illóolajoknak köszönhetően.
Rovarriasztó hatású, a lovak és lovasok számára is biztonsággal használható.

Használati utasítás: 
Permetezze közvetlenül a lóra, vagy szivacsra és azzal vigye fel a nyak, szügy, has 
részeire. Ne kerüljön szembe, orrba, szájba és egyéb testnyílásokba!

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől védve.

Kiszerelés: szórófejes flakonban
- 500 ml (EH 673)
- 1 liter (EH 674)

Fly Repellents 
(Rovarriasztó krém és oldat)

Hat különböző gyógynövény illóolajait tartalmazza, ez az a rovarriasztó, ami igazán 
működik. Néha előfordulhat, hogy egy ló is allergiás lehet bizonyos illóolajra, tehát 
először mindig egy kis felületen próbálja ki, amikor először használja.

Tapasztalatunk alapján a spray a legyek és szúnyogok, míg a krém a böglyök ellen 
hatékonyabb.

Használati utasítás: 
Permetezze közvetlenül a lóra, vagy szivacsra és azzal vigye fel a nyak, szügy, has 
részeire. Ne kerüljön szembe, orrba, szájba és egyéb testnyílásokba!

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10 - 20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől védve.

Kiszerelés:
- 250 ml (EH 201) szórófejes
- 500 ml (EH 202) spray változatokban vagy 
- 1 literes (EH 204) flakonban
- 5 literes (EH 203) flakonban
- 250 g (EH 200)
- 500 g (EH 199) krém tégelyben.

r O v A r r i A S z T Ó k
A  l O v A m T Ó l  m A r A d j O N  T Á v O l  m i N d e N  b O g Á r . . .
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Fly Repellents Gel 
(Extra erős rovarriasztó gél)

Nagyon hatékony és hosszan tartó hatású rovarriasztó gél.  
Extra erős hatású áttetsző gél, amely 15% Ethyl Butylacety-
laminopriopionatet tartalmaz, amely más néven IR3535-ként  
ismert, és hatékonyan működik a csípő rovarok, legyek,  
böglyök és szúnyogok távol tartásában.

Alkalmazási javaslat:
Vékonyan kenje a rovarok által kedvelt testfelületekre  
(kb. 15 gramm / m2), de figyeljen arra hogy szembe, orr-és más 
testnyílásokba ne kerüljön. Sérült bőrfelületen ne használja!
A gélt felviheti szivaccsal, puha kefével, kézzel is. A termék  
kísérletek során allergiás reakciót soha nem produkált,  
de először egy kis felületen próbálja ki.

Tárolása: 
száraz, hűvös helyen 10-20 oC közötti hőmérsékleten, fénytől 
védve. Használat után lezárandó. Gyermekektől távol tartandó.

Kiszerelés:
- 500g (EH 534) tégelyben

Fly Repellents Extra Strength
(Extra erős rovarriasztó)

Széles spektrumú készítmény, amely segít a csípős rovarok, 
csípőszúnyogok, és egyéb repülő rovarok távol tartásában.

Ez a termék kiemelkedően sikeres szerte a világban, a termék 
tesztelése Malajziában történt. 

Javasoljuk az Ön számára is!

Használati javaslat: 
Permetezze szivacsra és azzal vigye fel a nyak, szügy, has 
részeire. Ne kerüljön szembe, orrba, szájba és egyéb test-
nyílásokba!

Kiszerelés: 
- 500 ml (EH 757) szórófejes flakonban

Itchless Herbal Liquid
(„Nincs többé viszketés“ oldat)

Ennek a terméknek a használatát a rovarok által kedvelt évs-
zakokban ajánljuk, hogy megszüntessük a viszketést és fennt-
arthassuk az egészséges szőr és bőr állapotát.

A legjobb eredményt akkor érheti el, ha a Biting Midge Cream -  
Csípőszúnyog krémmel együtt alkalmazza.

Az Itchless oldat erős kivonat az alábbi növényekből: köröm-
virág, csalán, fokhagyma, tengeri moszat és gyermekláncfű.

Adagolásai javaslat: naponta 20 ml az ételbe keverve,  
tehát 1 liter 50 napra elegendő.

Higítva használható lemosásra is, keverjen 40 ml Itchless olda-
tot 500 ml vízbe.

Szembe, sérült bőrfelületre és testnyílásokba ne kerül-
jön!

Kiszerelés: 
- 1 liter (EH 621) adagolós flakonban
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S A m P O N O k ,  k i F é S ü l Ő k ,
S z Ő r F é N Y e k  é S  S z Ő r F e S T é k e k

A jól ápolt és lehető legjobb formáját hozó ló a gazdának is jó érzés. Számos terméket hoztunk létre mindkettőjük örömére.

Clean Coat
(Tiszta Szőrzet lemosó)

Új, természetes frissítő hatású fürdető, kiválóan hűt és kiveszi a 
munka utáni izzadtságot és piszkot. Teafa olaj, varázsmogyoró, 
allantoin tartalmú, friss fodormenta illattal. Nem habzik.

Kiszerelés: 
- 500 ml (EH 166) flakonban

Lavender Fresh
(Levendulás lemosó)

Tiszta, természetes antibakteriális levendulás lemosó a lovak 
frissítésére és a kisebb sérülések, horzsolások enyhítésére. 
A Lavender Fresh megnyugtatóan hat a lovakra különösen 
erőteljes munka után.

Tiszta, nagyon jó minőségű levendula illóolajat tartalmaz,  
valamint kókusz illóolajat az izzadtság és piszok eltávolítására. 
Szappanmentes, nem tartalmaz sem tisztítószert, sem dúsító  
anyagokat. Egy liter vízhez egy kupaknyi elegendő. Higítás  
nélkül horzsolások kezelésére is használható.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 626)
- 1 literes (EH 631)

Microlat Horse Shampoo
(Microlat fertőtlenítő sampon)

Ez a sampon és kondícionáló microlatot tartalmaz, illóolajokból  
készült természetes összetevőt, amely segít a szőrzetről  
a baktériumokat és gombát letisztítani. Egyéb állatokon is 
használható.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 305)
- 1 literes (EH 307)
- 5 literes (EH 306)
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Dark Shampoo 
(Sampon fekete lovaknak)

Tápanyagban gazdag sampon és kondí-
cionáló, amelyet foltosodás nélkül használ-
hatunk. 

Kifejezetten a fekete szőrhöz készült, de  
sötét pej színeknél is alkalmazható, mélyeb- 
ben kiemeli, hangsúlyozza a szőrszínt.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 375)
- 1 literes (EH 376)

Red Shampoo 
(Sampon pej és sárga lovaknak)

Tápanyagban gazdag sampon és kondí-
cionáló, amelyet foltosodás nélkül használ-
hatunk. 

Kifejezetten a sárga vagy világos pej 
szőrhöz készült, de más színeknél is  
alkalmazható, mélyebben kiemeli, hang-
súlyozza a szőrszínt.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 379)
- 1 literes (EH 380)

Citronella Shampoo 
(Citronella sampon)

Citronella sampon és kondicionáló, hűsítő és 
enyhe rovarriasztó hatású, kellemes, hosszan 
tartó citromos illatú a citronella illóolajoknak 
köszönhetően.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 370)
- 1 literes (EH 371)

Blue Shampoo 
(Kék sampon szürke 
lovaknak)

Tápanyagban gazdag sampon és kondí-
cionáló, amelyet foltosodás nélkül használ-
hatunk. 

Kifejezetten a szürke vagy fehér szőrhöz 
készült, de más színeknél is alkalmaz-
ható, mélyebben kiemeli, hangsúlyozza a 
szőrszínt.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 167)
- 1 literes (EH 168)

Tea Tree Shampoo
(Teafa sampon)

Különleges sampon és kondícionáló a szőr alapos 
tisztításához. A teafa fertőtlenítő, antibakteriális 
és gombaölő hatású.

Kiszerelés: flakonban
- 500 ml (EH 341)
- 1 literes (EH 342)
- 5 literes (EH 343)
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Detangler Lotion
(Kibontó ápoló spray)

Speciális termék kifejezetten a sörény és 
farok kibontására. Fényes, csillogó szőrzetet 
eredményez extra ragyogással. Kifésülés után 
is távol tartja a port és a piszkot és segít, 
hogy a sörény és farok ne gubancolódjon.

Használati javaslat: Permetezzen a sörény-
re és a farokra, hagyja rajta 1-2 percig, majd 
fésülje ki. Már az első használat után jelentős 
és tartós fényt ad. Használat előtt felrázandó. 
Zsírfoltot nem hagy és portaszító hatású.

Kiszerelés: 
- 500 ml (EH 310),
- 1 literes (EH 374) szórófejes flakonban
- 5 literes (EH 304) utántöltő flakonban

Groomer
(Szőrfény)

Fényes, csillogó szőrzetet eredményez extra 
ragyogással. Kifésülés után is távol tartja a 
port és a piszkot és segít, hogy a sörény és 
farok ne gubancolódjon.

Használati javaslat: Vigye fel a szőrzetre,  
a nyereghelyet hagyja ki, hagyja megszáradni  
és fésülje ki. Szakaszosan haladjon. Már  
az első használat után csillogó, fényes 
szőrzetet eredményez.

Használat előtt felrázandó, zsírmentes, por-
taszító hatású.

Kiszerelés: 
- 500 ml (EH 309) szórófejes flakonban
- 1 literes (EH 308) utántöltő flakonban

Plaiting liquid
(Befonó Spray)

Könnyű fonás. Nagyszerű termék, amely 
megkönnyíti a fonást, a fonatok rögzülnek, de 
mégis természetesen néznek ki.

Használható nedves, vagy száraz sörényen is. 
A Plaiting Liquid néhány perc alatt megszárad 
és nem kell használat után kimosni.

Kiszerelés:
- 500 ml (EH 187) szórófejes flakonban

Stain remover 
(Folttisztító spray)

Az istálló és fű miatt keletkezett piszok  
eltávolítására.

Permetezzen a piszkos részre, hagyja meg-
száradni néhány percig, majd kefélje le.

Kiszerelés:
- 500 ml (EH 190) szórófejes flakonban

Dry Clean 
(Száraz tisztító spray)

Szárazon tisztító, frissítő készítmény az  
izzadtság, a fű és az istálló por és piszok  
eltávolítására.

Gyorsan és hatékonyan működik, egyszerűen 
használható, Angliában már népszerű termék.
Használatát akkor javasoljuk, amikor nincs 
lehetősége, vagy nem lenne praktikus a sam-
ponos lemosás.

Természetes gabonapárlat alapból készül, 
amelynek nagyszerű tisztító hatása van, tar-
talmaz allantoint amely segíti a sejt megújulást 
és a durva vagy sérült bőr regenerálódását,  
illetve teafa olajat és egyéb illóolajokat is.

Használati javaslat:
Törölje le a lóról az esetlegesen vastagon 
rászáradt port, izzadtságot vagy piszkot. 
Permetezze a Dry Clean-t a szőrre (szem-
be, orrba, szájba sérült bőrfelületre és 
testnyílásokba ne kerüljön!) szivaccsal  
egyenletesen dolgozza a szőrbe. Hagyja rajta 
5 percig, majd törölközővel vagy puha ruhával 
törölje le.

Kiszerelés: szórófejes flakonban
- 500 ml (EH 658)

A quarter jegyek hangsúlyozását segítő spray.

Használati javaslat: 
Permetezze a szőrre, majd kefével vagy 
fésűvel simítsa el, ahogy a quarter jegyeket 
hangsúlyozni kívánja, használhatja ezzel 
együtt bármelyik csillámzselét vagy szőrfényt 
is. 
Tárolása: 
Száraz, hűvös helyen, 10 - 20 oC 
hőmérsékleten, fénytől védve tartandó. 
Használat után lezárandó! Gyermekektől távol 
tartandó! Csak külsőleg!

Kiszerelés:
- 500 ml (EH 162) szórófejes flakonban

Quarter Marker 
(Quarter jegyeket hangsúlyozó spray)
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Showing Greasepaint 
(Szőrfesték)

Lovak számára készül fekete, barna és fehér színekben. Igen 
praktikus festék, amelyet használhatunk az orron és pofán, hogy 
akár a színt hangsúlyozzuk, vagy a hibákat elfedjük. Nagyon kis 
mennyiségekben használja, a kívánt színt ki is keverheti.

Kiszerelés: 50 g tégelyben 
- Barna (EH 197)
- Fekete (EH 198)
- Fehér (EH 208)

Leg & Body Whitener 
(Test & Láb fehérítő)

Igazán kiváló test és láb fehérítő, a makacs foltok eltávolításához. 
Célszerű a bemutató napja előtt vízzel keverve felvinni és egy 
éjszakára (a lábat bandázsolva) rajta hagyni. 

Test fehérítésre egy csészényit oldjon fel körülbelül 10 liter langyos 
vízben és alkalmazza a testen mindenhol, beleértve a sörényt és a 
farkat is. Takarja be a lovat egy vékony lepedővel vagy takaróval 
és hagyja megszáradni.

Kiszerelés:
- 1 kg (EH 169) vödörben

Glitter gel 
(Csillám zselé)

Ragyog és fényesít. Egyszerűen felvihető gél három színben – 
Arany, Ezüst és Rózsaszín/Zöld, hogy a lova varázslatos színek-
ben tündököljön.

Kiszerelés: 100 g tégelyben
- Arany (EH 194)
- Ezüst (EH 196)
- Rózsaszín/Zöld (EH 195)

Enhancing Gloss
(Szőrfény - színtelen)

Tiszta áttetsző zselé a vonások kiemeléséhez, szuperfényes 
megjelenéshez. Kis szivaccsal vigye fel a szem és orr környéki 
területre. A maximális hatás eléréséért ne dörzsölje be.

Kiszerelés:
- 100 g (EH 189) tégelyben

Horsey Hands Lotion 
(Lovas kézápoló krém)

Tápláló és hidratáló ápoló a kiszáradt kezekre. 
Hidratál és véd, sárgabarackmag olaj és  
E-vitamin tartalmú. 

A Horsey Hands Lotion egyszerűen használ-
ható adagolós kiszerelésben készült, azonnal 
beszívódik a bőrbe. Bőrgyógyászatilag tesz-
telt.
Csak külső használatra!

Kiszerelés:
- 500 ml (EH 279) adagolós flakonban

Sunscreen Lotion
(Napvédő Krém)

SPF 30+ faktorú UV szűrős napvédő 
krém, amely nem lép közvetlen kapcso-
latba a bőrrel, noha a bőr felszínén marad.  
Emiatt optimális hosszan tartó védelmet 
nyújt anélkül, hogy a bőrbe beszívódna. 
Nagyon érzékeny, vagy allergiás bőrön 
is alkalmazható mellékhatások nélkül. 
Szürke lovaknak különösen ajánlott. 
Száraz, hűvös helyen tárolja.

Kiszerelés:
- 250 ml (EH 624) flakonban 



Mindent a lovak egészségéért!
®

24

horse products

N Y u g T A T Ó  H A T Á S ú  k é S z Í T m é N Y e k

Lovak és pónik is ijedezhetnek több ok miatt is, nem is mindig lehet meghatározni az ijedtség okát. Ez egyben azt is jelenti, hogy a probléma 
megoldása is sokszor próbálgatásos módszerrel történik. A több éves kutatásaink megmutatták, hogy sok dolog van, ami sok esetben segít:

Nagyon sok kutatást végeztünk a lovak izzadságát vizsgálva, hogy megállapítsuk, milyen anyagok távoznak a szervezetükből, a testnedvekből  
az izzadás során. Úgy találtuk, hogy legnagyobbrészt magnéziumot veszítenek. Tehát a feladat az elvesztett magnézium könnyen felszívódó formában 
történő pótlása. Ezért a Serenity, (Higgadtság) a fő nyugtató készítmény márkánk két olyan magnéziumforráson alapul, amely megfelel ennek  
a követelménynek.

Kutatásaink szerint a magnézium más aminosavakkal, B-vitaminokkal és néhány gyógynövénnyel együtt kombinálva nagyon jól működik a lovak 
megnyugtatásában.

Serenity nyugtató készítményünk por és oldat formájában készül. Létrehoztunk egy olyan nyugtatópasztát, amely szájon át adagolható fecskendős 
kiszerelésben készül, Serenity Calm Down Paste, és gyors segítséget tud nyújtani olyan lovak és pónik megnyugtatásában, akik idegesen 
viselkednek bemutatók, versenyek előtt. A legcélszerűbb az esemény előtt két órával, még nyugodt körülmények között beadni a pasztát.

Sok olyan lovas van, aki csak gyógynövényi nyugtató forrást keres az idegesség enyhítésére, nekik a Tranquility Liquid oldatot ajánljuk,  
amely valeriánát (macskagyökeret) tartalmaz, ezért a FEI által nem engedélyezett. 

A Nightmare Liquid szintén gyógynövények tiszta keveréke. B-vitaminos oldatunk, a B-Plus nemcsak nyugtató hatású, de segít a betegség utáni 
felépülésben is és kedvező hatása van az idegrendszerre. A fehérjéken és az aminosavakon kívül a legnagyobb szerepe a B-vitaminoknak van az agy 
és az idegrendszer megfelelő működésében.

H A  A  l O v A m  v i S S z A H Ő k ö l  d O l g O k T Ó l ,  
k e l l e m e T l e N ü l  é r z i  m A g Á T  m Á S  l O v A k  T Á r S A S Á g Á b A N .

B-Plus Liquid
(B-plus oldat)

B-VITAMIN KIEGÉSZÍTŐ
Folyékony formában B1-, B2-, B6- és B12- 
vitaminok. Segítenek a betegség utáni felépü-
lésben és étvágygerjesztő hatásúak. A B-vita-
minokat megerőltető feladat előtt is adhatjuk 
extra energia bevitel céljából. Kiváló nyugtató 
hatása van.

A fehérjéken és az aminosavakon kívül  
a legnagyobb szerepe a B-vitaminoknak 
van az agy és az idegrendszer megfelelő 
működésében.

Szőlőcukorral és mézzel homogenizált a vér-
áramba történő gyors felszívódás érdekében. 

Tartalma:
- vitamin B1 2 000 mg/kg
- vitamin B2 600 mg/kg
- vitamin B6 600 mg/kg
- vitamin B12 5 000 mg/kg

Adagolási javaslat:
- 60 ml/nap a versenyben lévő lovaknak és
- 30 ml/nap a lovaknak és póniknak

Egy átlagos méretű ló számára 1 liter 33 napi, 
4 liter 133 napi adagnak felel meg.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által 
betiltott anyagokat.

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10 - 20 oC 
közötti hőmérsékleten.

Kiszerelés: flakonban
- 1 literes (EH 557)
- 4 literes (EH 558)

Serenity Calming Supplement
(Serenity nyugtató kiegészítő)

Kiegészítő a nyugalom és nyugodtság elérésére.  
Széles körben alkalmazzák és jó eredménnyel 
működik. A Serenity összetétele nagyon bonyolult, 
különféle magnézium források, mint például a Mag-
nézium fumarát és fehérjéhez kötött magnézium, 
fontos aminosavak és B-vitaminok segítenek az  
izgalmak legyőzésében. 
A Serenity (Higgadtság) olyan egyedi kiegészítő,  
amely segít a nyugalom és higgadtság 
megőrzésében.

Nem tartalmaz a Jockey Club és FEI által  
betiltott anyagokat.

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10 - 20 oC közötti 
hőmérsékleten.

Kiszerelés: vödörben
- 1,5 kg (EH 622)
- 3 kg (EH 712)

MINdEN SERENITy TERMÉK cSAK TERMÉSZETES öSSZETEVŐT TARTALMAZ,  
NEM TARTALMAz A JOCKEY CLuB éS FEI ÁLTAL BETILTOTT ANYAGOKAT!

Az aminosavakhoz kötött különböző 
forrású magnézium teljes mértékben 
felszívható.

Aminosavak: Alanin, Arginin, Cisztein, 
Glutaminsav, Glicin, Hisztidin, Izoleucin, 
Leucin, Triptofán, Lizin, Methionin, Fenil-
alanin, Prolin, Szerin, Treonin, Tirozin, 
Valin.

Adagolási javaslat:
- Pónik és közepes méretű 
lovak: 1,5 mérőkanál (37 g) 
naponta a táplálékba keverve.
- Nagyobb méretű lovak: 
500 kg felett 2 mérőkanál  
(50 g) naponta a táplálékba  
keverve.

Egy 1,5 kg vödör egy átlagos 
ló számára minimum 40 napi 
adag.

Használat után lezárandó!

Tartalma

Kalcium 12 %

Vitamin B1 2 016 mg/kg

Vitamin B2 2 008 mg/kg

Vitamin B6 1 001 mg/kg

Vitamin B12 25 mg/kg

Biotin 1 350 mg/kg

Niacin 80 mg/kg

Pantoténsav 130 mg/kg

Folsav 4 mg/kg

Golgotavirág 6 000 mg/kg

Olaj 0,1 %

Fehérje 14,5 %

Rost 6 %

Nedvesség 3 %

Magnézium 12 %
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Serenity Liquid Calmer
(Serenity nyugtató folyadék)

A Serenity por sikerét követően elkészítettük folyékony válto-
zatát is. Ez az oldat még néhány egyéb gyógynövény kivona-
tát is tartalmazza, de összetevői nagyrészt megegyeznek a por 
összetevőivel. Tartalmaz még az általunk kifejlesztett egyedi, 
könnyen felszívódó formában jelen lévő magnéziumot is.

Adagolási javaslat:
- Pónik és közepes súlyú lovak:  
 30 ml naponta a táplálékba keverve,
- Nagyobb lovak:  
 40 ml naponta a táplálékba keverve,

így az 1 liter elegendő legalább 25 - 30 napra.

Tárolása: száraz, hűvös helyen 10 - 20 oC közötti 
hőmérsékleten, fénytől védve. Használat előtt felrázandó.

Kiszerelés: adagolós flakonban
- 1 literes (EH 295)

Serenity Calm Down Paste
(Serenity nyugtató paszta)

Esemény előtti nyugtató paszta, amely segít a nyugalom  
elérésében anélkül, hogy a ló bódult lenne.

Ez a paszta kiegészíti a nagyon sikeres Serenity por alakú 
kiegészítőt. A 30 ml adagolós fecskendő két, 15 ml adagot  
tartalmaz, amelyből egy adagot két órával a bemutató, az 
utazás, vagy bármilyen a ló számára stresszhelyzet előtt kell 
beadni.

Tárolása: száraz, hűvös helyen, 10-20 oC közötti hőmérsékleten, 
fénytől védve.

Verseny előtt két órával használandó.

Kiszerelés: fecskendőben
- 15 ml (EH 709) (1 adag)
- 30 ml (EH 708) (2 adag)

Egy fecskendő  
a következőket tartalmazza 30 ml 15 ml

Golgotavirág 
(Passiflora incarnata) 800 mg 400 mg

Csukóka 
(Scutellaria laterifolia Labiatae) 800 mg 400 mg

Vitamin B1 400 mg 200 mg

Vitamin B2 200 mg 100 mg

Vitamin B6 80 mg 40 mg

Vitamin B12 3,25 mg 1,625 mg

L-Triptofán 13 000 mg 6 650 mg

Magnézium 5 mg 5 mg

tartósítószerként kálium szorbát
Mindez közepes láncú triglicerid olaj alapban (MCT).

Tartalma

Magnézium 12 %

A magnézium forrása a Magnézium fumarát 
és az élesztőhöz kötött különböző forrású 
magnézium teljes mértékben felszívható.

Vitamin B1 2 016 mg/kg

Vitamin B2 2 008 mg/kg

Vitamin B6 1 001 mg/kg

Vitamin B12 25 mg/kg

Biotin 1 350 mcg/kg

Niacin 80 mg/kg

Pantoténsav 130 mg/kg

Folsav 4 mg/kg

Aminosavak: Alanin, Arginin, Cisztein, Glutaminsav, Glicin, 
Hisztidin, Izoleucin, Leucin, Triptofán, Lizin, Methionin, Fenil-
alanin, Prolin, Szerin, Treonin, Tirozin, Valin.


