
Paarden verzorgingsproducten: 
 
Onderstaand een greep uit ons assortiment. Staat het product waar u naar zoekt niet in de lijst, dan is de kans 
redelijk groot dat we het wel hebben. De verzorgingsproducten die wij hebben worden niet allemaal  in 
onderstaande lijst genoemd. 

 
 

 

Bite Stop Crème:  
Ter voorkoming van het vreten (bijten) aan dekens, bandages, deuren, staart en 
manen. LA staat voor Long Acting (lang werkend en regenbestendig). 
Deze crème kunt u makkelijk aanbrengen op de staart, manen, op hekken, 
planken, etc.! Ideaal bij bv jonge hengsten die voor het eerst de wei in gaan 

 

Bite Stop Crème kleurloos  
Ter voorkoming van het vreten (bijten) aan dekens, bandages, deuren, staart en 
manen.Excellent Bite Stop Crème met spons. Aanbrengen op alle bijtgevoelige 
voorwerpen, om bijten, knabbelen en aanvreten tegen te gaan.  
Bevat Bitrex de meest bittere substantie is volgens het Guinness Book of 
Records! 

 

Bite Stop Spray  
Ter voorkoming van het vreten (bijten) aan dekens, bandages, deuren, staart en 
manen. Bite Stop Spray is een heldere kleurloze vloeistof om te sprayen op alle 
bijtgevoelige voorwerpen, staart en manen Hierdoor wordt bijten, knabbelen en 
aanvreten tegengegaan. 

 

Deep Ice Kruiden Cooling Gel 
Deep Ice is dè gel om pezen en spieren te verzorgen na training of arbeid.  
De allerbeste en eerste verzorging bij acute ontsteking is koudetherapie.  
Deep Ice is hiervoor uitermate geschikt door zijn unieke kruidenextract. 
UNIEK MASSAGEMIDDEL VOOR PAARDEN EN MENSEN! 
Samenstelling: 
Menthol, fresquelate, iso-propanol en horse chestnut. 
DEEP ICE 
* Bevat anti-inflammatoir kruidenextract (hippocastanum). 
* Is niet irriterend. 
* Koelt onmiddellijk. 
* Heeft een ingebouwde drager die zorgt voor dieptewerking. 
* Penetratie is snel en effectief; er wordt niets verspild. 

 

 
Kruiden Cooling Gel 
Deep Ice is dè gel om pezen en spieren te verzorgen na training of arbeid.  
De allerbeste en eerste verzorging bij acute ontsteking is koudetherapie.  
Deep Ice is hiervoor uitermate geschikt door zijn unieke kruidenextract. 
UNIEK MASSAGEMIDDEL VOOR PAARDEN EN MENSEN! 
Samenstelling: Menthol, fresquelate, iso-propanol en horse chestnut. 
DEEP ICE 
* Bevat anti-inflammatoir kruidenextract (hippocastanum). 
* Is niet irriterend. 
* Koelt onmiddellijk. 
* Heeft een ingebouwde drager die zorgt voor dieptewerking. 
* Penetratie is snel en effectief; er wordt niets verspild. 
Deep Ice wordt o.a. toegepast door sportmasseurs voor topsporters in 
Nederlandse eredivisie voetbal.  



 

 
Deep Ice Cool Spray:  
Kruidencooling spray om spieren, pezen en gewrichten te verzorgen en te koelen 
na een wedstrijd of training. 
Samenstelling: menthol, fresquelate, iso-propanol en horse chestnut. 
Gebruiksaanwijzing: Op de spieren en pezen sprayen. 
Om de effectiviteit te verlengen / te vergroten kunt u een bandage over de spray 
aanbrengen zodat deze minder snel opdroogt. 
Unieke cooling down spray voor paard en mens! 

 

 
Deep Ice Clay:  
Kruidencooling klei om spieren, pezen en gewrichten te verzorgen en te koelen 
na arbeid met uw paard. 
Samenstelling: menthol, fresquelate, iso-propanol en horse chestnut. 
Gebruiksaanwijzing: Rijkelijk op de benen aanbrengen. Om de effectiviteit te 
verlengen / te vergroten kunt u een bandage over de klei aanbrengen zodat deze 
minder snel opdroogt. De volgende dag kunt u de klei gemakkelijk van de benen 
verwijderen met lauw water. 

 

 
Equi Cooling Gel  
is een gel om spieren, pezen en gewrichten te verzorgen. 
Samenstelling: diverse kruiden. 
Gebruiksaanwijzing: Rijkelijk Equi Cooling Gel op de huid inmasseren. 
Bewaring: Droog en buiten direct zonlicht. 

 

 

Equi Sunblock De perfecte zonnebrandcrème en lotion voor u en uw paard. 
Fijne zonnebrandcrème en lotion die snel in de huid trekt en niet plakt! 
Water- en zweetbestendig. 
Factor:30+ 
Werkingsduur:12 uur 

 

 

Equi Sunblock lotion De perfecte zonnebrandcrème en lotion voor u en uw 
paard. 
Fijne zonnebrandcrème en lotion die snel in de huid trekt en niet plakt! 
Water- en zweetbestendig. 
Factor:15+ 
Werkingsduur:12 uur 

 

Itch Stop (Jeukstop) De vervanger van Fenonolf! 
De jeukstillende huidspray ter verzorging van staart- en manen bij paarden. 
Itch Stop helpt het ongemak te reduceren ten gevolge van huidirritaties bij 
paarden tijdens warm weer. Gebruik Itch Stop vroeg in de lente zodra de 
huidirritaties begint. Gebruik Itch Stop eenmaal per dag, 2 tot 7 dagen per week. 
Spuiten op de manen en spuiten op de staartbasis. 
Samenstelling: Etherische oliën: o.a.: kamille, tea tree en avocado. 
Vitaminen: o.a. Vit. E. Voor toepassing op staart en manen van paarden tijdens 
warm weer 

 

 
Groene Leem Extra Het product dat helpt bij zwellingen. 
Groene Leem Extra is gemaakt volgens oma’s recept en wordt al decennia lang 
toegepast. 
Toepassing: Uitsluitend voor uitwendig gebruik. 
Gebruiksaanwijzing: Opsmeren en inmasseren ter verzorging van opgezwollen 
pezen en banden. Groene Leem Extra is tevens te gebruiken om opgezwollen 
benen rust te gunnen na wedstrijden en / of na zware arbeid. 
Samenstelling: leem met diverse kruiden (zuur en desinfecterend). 
Kant en klaar! Volgens oma’s recept! 



 

Glitter Spray Horse Sterrenglans! Maakt uw paard betoverend mooi! 
Zorgt al na slechts een aantal keer sprayen voor een prachtige glittering / 
schittering op uw paard. Geschikt om sjablonen mee te spuiten. 
Gebruiksaanwijzing: Gelijkmatig aanbrengen en laten opdrogen. 
De fijne glitterdeeltjes kun je makkelijk met een borstel verwijderen. 
Opmerking: Glitter Spray is huidvriendelijk. Glitter Spray bevat géén chemische 
grondstoffen, alcohol of lijmstoffen. 

 

Hi Gloss 
Glans Spray voor staart & manen. 
Met Hi Gloss Spray kiest u gegarandeerd voor de allerbeste kwaliteit. 
Vrijwel geen enkel ander product slaagt er op zo’n eenvoudige wijze in de 7 
belangrijkste eigenschappen voor een perfecte presentatie voor een keuring, een 
wedstrijd of ander evenement op zo’n fraaie wijze te creëren. 
Ideaal voor dagelijks gebruik! 
Hi Gloss Spray droogt snel, ontklit super, is perfect doorkambaar, 
geeft een prachtig volume, geeft een shiny glans, blijft vuilafstotend, is niet vet 
en is door de micro W/O (water-olie) emulsie en de faire prijs zéér voordelig in 
gebruik. 
Dit product zal volledig aan uw verwachtingen voldoen! 
 
Nationaal en internationaal een groot succes! 
 
Alle voordelen van Hi Gloss: 

 Super ontklitter. 

 Plakt / kleeft niet. 

 Zowel op nat als droog haar te gebruiken. 

 Vlechten blijft mogelijk. 

 Onzichtbare laag met lang aanhoudende werking. 

 Frisheid. 

 Huidvriendelijk. 

 Vuil- en urine afstotend. 

 Hoogglans “Show effect”. 

 Super doorkambaar. 

 Geeft extra volume. 

 Zijdezacht gevoel. 

 Magic effect. 

 

 

Hi Gloss Clean Spray  
Hi Gloss Clean is een spray om vuil van het paard te verwijderen. 
Sterk reinigende en verzorgende kant en klaar spray. 
Op sprayen, even in laten werken en daarna afvegen en schoon. 
Bij vlekken zoals: 
Modder, grasvlekken, mestvlekken en urine vlekken. 
Kortom alle mogelijke vlekken op uw paard. 
Hi Gloss Clean schuimt niet en is kleurloos. 
Hi Gloss Clean bevat een vacht conditioner.. 

 

 
Hi Gloss Gel  
Glans gel voor staart & manen! 
Met Hi Gloss Gel kiest u gegarandeerd voor de allerbeste kwaliteit. Vrijwel geen 
enkel ander product slaagt er op zo’n eenvoudige wijze in de 7 belangrijkste 
eigenschappen voor een perfecte presentatie voor een keuring, een wedstrijd of 
ander evenement op zo’n fraaie wijze te creëren. 
Ideaal bij de “zware” gevallen. Langer werkzaam dan spray! 
Met conditioner en frisse lavendelgeur! 
Hi Gloss Gel droogt snel, ontklit super, is perfect doorkambaar, geeft een prachtig 
volume, geeft een shiny glans, blijft vuilafstotend, is niet vet en is door de micro 
W/O (water-olie) emulsie en de faire prijs zéér voordelig in gebruik. 



Dit product zal volledig aan uw verwachtingen voldoen! 
Alle voordelen van Hi Gloss: 

 Super ontklitter. 

 Plakt / kleeft niet. 

 Zowel op nat als droog haar te gebruiken. 

 Vlechten blijft mogelijk. 

 Onzichtbare laag met lang aanhoudende werking. 

 Frisheid. 

 Huidvriendelijk. 

 Vuil- en urine afstotend. 

 Hoogglans “Show effect”. 

 Super doorkambaar. 

 Geeft extra volume. 

 Zijdezacht gevoel. 

 Magic effect. 

 

 
Hoef Crème Excellent  
Tea Tree Olie bevordert de conditie van de hoef en zorgt bij regelmatig gebruik 
voor een natuurlijke glans. Hoef Crème dringt super snel in, voedt en 
waterproofs de hoef! Hoef Crème, de dagelijkse hoefverzorgingscrème. 
Samenstelling: crème met toevoeging tea tree olie 

 

 
Hoef Olie Excellent  
Met Tea Tree en Laurierolie! 
* Draagt bij tot een gezonde hoef 
* Houdt het hoorn elastisch en zorgt voor een mooie glans. 
* Trekt door de unieke samenstelling snel in de hoef. 
 
Regelmatig gebruik zorgt voor een optimale conditie 
van de hoeven. Hoof-oil is met een kwast handig aan te brengen. 
Samenstelling:  Laurier olie en tea tree olie 

 

 
Hoefteer Excellent  
Traditioneel hoefverzorgingsproduct met specifieke eigenschappen. 
Gebruik: Maak de onderkant van hoef en straal goed schoon. 
Breng de teer aan op de onderkant van de hoef. 

 

Hoof&Sole Hardener  
Optimaal verzorgen van Rotstraal. 
Het product voor verharding van de straal. 
Wie Hoof & Sole Hardener éénmaal gebruikt heeft wil nooit meer iets 
anders.Hoof & Sole Hardener heeft een optimale verzorgende werking, die zorgt 
snel voor ondoordringbare hoeven. 
Wanneer: Paard: Op de straal sprayen ter verharding van de zool.  
Samenstelling: Formaldehyde, Phenol en Jodium. 
Toediening: Op de hoefzool sprayen. 
Kenmerk:Zeer goede verhardende werking. 
Registratie: Hoef / klauw verzorgingsmiddel 

 

 
Mok Crème Excellent.  
Uniek middel ter verzorging van alle soorten mok bij paarden! 
Ter verzorging van ruwe en schrale huid van paardenbenen; met name in de 
kootholte en op het pijpbeen. 
Mokcrème verzacht verdikte huidlagen en beschermt tegen uitdroging en 
korstvorming. 
Samenstelling: lanoline, etherische oliën, kruiden extracten. 
Gebruiksaanwijzing: Behandelende oppervlak goed schoon en droog maken. 
Gebruik Excellent Mokcreme tweemaal per dag, 7 tot 14 dagen. 



Rijkelijk Excellent Mokcreme op de huid inmasseren. 

 

Hi Gloss Shampoo  
Geconcentreerde shampoo met conditioner voor uw paard. 
Ruikt aangenaam, verzorgt en laat een diepe glans achter. 
Bevat zeer milde tensiden welke irritatie van de huid voorkomen. 
Hi Gloss Shampoo kan dagelijks gebruikt worden. 
Tensiden ondersteunt het herstellend vermogen van de huid! (wasachtige 
stoffen, die de hoornlaag van de huid op peil kunnen houden, verlagen daarnaast 
de opp. spanning van het water voor het beter losweken van vet en vuil.) 
500 ml Shampoo Hi Gloss Shampoo is gelijk aan 1500 ml normale shampoo. 

 

 
Shampoo Aloë Vera Excellent Horse  
Geconcentreerde shampoo met conditioner voor uw paard. 
Helpt bij paarden met een droge, schilferige huid. 
Shampoo Aloe Vera verzorgt huid en haar. 
Shampoo Aloe Vera kan dagelijks gebruikt worden. 
500 ml Shampoo Aloe Vera is gelijk aan 1500 ml normale shampoo. 
Bevat o.a. tensiden:Tensiden ondersteunt het herstellend vermogen van de 
huid! (wasachtige stoffen, die de hoornlaag van de huid op peil kunnen 
houden, verlagen daarnaast de opp. spanning van het water voor het beter 
losweken van vet en vuil.) 

 

 
Shampoo Tea Tree Horse  

Geconcentreerde shampoo met conditioner voor uw paard. 
Shampoo Tea Tree is door zijn unieke samenstelling perfect ter verzorging van 
eczeem, roos en droge schilferige huid. 
Shampoo Tea Tree kan dagelijks gebruikt worden. 
500 ml Shampoo Tea Tree is gelijk aan 1500 ml normale shampoo. 
Bevat o.a. tensiden: Tensiden ondersteunt het herstellend vermogen van de 
huid! (wasachtige stoffen, die de hoornlaag van de huid op peil kunnen 
houden, verlagen daarnaast de opp. spanning van het water voor het beter 
losweken van vet en vuil.) 
 

 

Color Shampoo Horse  
Verkrijgbaar in 3 varianten: voor witte, bruine en zwarte paarden. 
Shampoo met alle reinigende functies van een shampoo, 
die daarnaast zorgt voor een gezonde vacht waarbij de eigen vachtkleur 
opleeft. Voegt volume toe aan de vacht en verbetert de glans. 
Kleurshampoo is pH neutraal. 
Bevat o.a. tensiden:Tensiden ondersteunt het herstellend vermogen van de 
huid! (wasachtige stoffen, die de hoornlaag van de huid op peil kunnen 
houden, verlagen daarnaast de opp. spanning van het water voor het beter 
losweken van vet en vuil.) 

 

 

Skin Derm voor wond en huid  
Skin Derm ondersteunt het herstellend vermogen van de huid! 
Skin Derm is zo samengesteld dat zij een uitermate goede bescherming biedt op 
wonden en huid. 
Skin Derm wordt niet verwijderd door vocht (regen), houdt de wond en huid 
soepel en geeft een goede bescherming tegen invloeden van buitenaf zoals vuil 
en vocht. 
Skin Derm helpt onder andere bij ruwe handen, tepels, schrale huid en schrale 
lippen. 
Skin Derm Is ook ideaal toepasbaar op de klauwhuid 
Skin Derm voedt, verzorgt en beschermt. 
Samenstelling:vaseline, lanoline, paraffinum liquidum, ozokeriet 
wax, retinylpalmitaat, calciferol, parfum, vit. A en vit D. 
 



 

Skin Select  

Het hulpmiddel voor in de staart en manen 
Skin Select stilt de jeuk en helpt de huid herstellen. 
Skin Select helpt het ongemak te reduceren van staart- en manenongevallen. 
Gebruik Skin Select zodra de eerste huidirritaties zichtbaar zijn. 
 
Gebruik: Skin Select dient eenmaal per dag, van dichtbij, op de staartbasis en de 
manen te worden gesprayd. 
Samenstelling: Plantenextracten en etherische oliën. 
Voordelen van Skin Select: Skin Select stilt de jeuk en  helpt het afbreken van 
manen en staartharen te voorkomen. 

 

 

Equi Odor  
Vormt een geurmasker rondom het paard. 
Equi Odor is een natuurlijk parfum voor paarden dat een geurmasker vormt 
rondom paarden en ponies (4 tot 12 uur). 
Equi Odor beschikt over een unieke formule zonder citronella 
waardoor huidirritaties nagenoeg niet voorkomen. 
Equi Odor beschikt tevens over een vachtconditioner 

 

 
Hertshoorn olie  
De kenmerkende afstotende geur van Hertshoornolie maakt een radicaal einde 
aan:  
* Veren pikken bij kippen, 
* Staartbijten en vechten bij varkens en biggen. 
 
Verenpikken: Op de aangepikte delen behandelen. Eventueel regelmatig 
herhalen. 
Vechtende biggen: 1-2 maal per dag alle dieren gelijkmatig aanbrengen. 
Staartbijten: 1 maal per dag de achterkant van de betrokken dieren behandelen. 
Samenstelling: Hertshoornolie (Oleum Animale Crudum) 
Dosering / oplossing: 5 ml per 500 m 

 

 
VL Poeder Paard  

Geurneutralisator voor paarden. 
VL Poeder is een parfum voor paarden dat langdurig werkzaam is (4 tot 6 weken). 
VL Poeder kent geen allergische reacties en is zelfs veilig op wonden. 
 
Voordelen VL Poeder: 
* werkt direct. 
* bevat uitsluitend natuurlijke stoffen; 
* geeft een lange bescherming (tot 6 weken); 
* stilt de jeuk. 
 
Samenstelling: natuurlijke ingrediënten (plantenextracten). 
Gebruiksaanwijzing VL Poeder: Strooipoeder te gebruiken op paarden. 
Algemene toepassing: Opbrengen op de huid en dan met een zachte borstel 
verdelen over de hele huid. 
Op paarden: Het hele paard behandelen met nadruk op de manen, staart en 
halsstreek. 

 

 

Acederm wondzalf  
 
Bevordering van wondgenezing. 
Genezing van schaaf- en oppervlakkige wonden en afstoting van dood weefsel. 



 

 
Acederm wondspray REG NL 5121  
 
Bevordering van wondgenezing. 
Genezing van schaaf- en oppervlakkige wonden en afstoting van dood weefsel. 
Regristratie REG NL: 5124 
Toelating: Vrij 

 

 

Aluminiumspray  
 
Helpt de huid gezond te houden. 
Voor het afdekken van wonden. De laag Aluminium spray is elastisch en 
luchtdoorlatend en beschermt tegen invloeden van buitenaf. 
Wachttijd: Geen. 

 

 

 
Anti knabbel masker  

Voorkomt het eten van zand door paarden. 
Makkelijk te bevestigen aan elk halster. 

 

Bandage Animal Profi  

De bandage Animal Profi heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.  

 

Bandage Equine Powerflex 
3x zo sterk t.o.v. standaard bandages. 
* Kan met de hand worden afgescheurd. 
* Zweet- en waterbestendig. 
* Trekt niet samen. 
* Schaafbestendig. 
* Gepatenteerd 
Voordelen Bandage Powerflex: 
* Zeer duurzaam 
* Wordt snel en makkelijk aangebracht zonder schaar. 
* Wordt niet met water verzadigd en gaat niet schuiven onder invloed van vocht. 
* Bezit geen dwars elasticiteit waardoor deze bandage niet afzakt! 
* Behoudt de druk waarmee u het hebt aangebracht 

 

 
Bandage Equine Powerflex No-Chew 10cm  

Top Bandage met een bittere smaak!  
Door de bittere smaak is deze bandage ideaal voor paarden die altijd proberen 
bandages eraf te halen. 
Beschikt over de bittere werkzame stof “Bitrex” die uw paard een vieze smaak in 
de mond geeft. 
Bevat dezelfde eigenschappen als de normale Powerflex zelfklevende bandage 

 

 
Bandage Fleece 10cm/3,5m Black  

Beschrijving: 
Beschermt spieren en pezen en voorkomt blessures. 
Kenmerken: 
* Klittebandsluiting hierdoor snel en eenvoudig aan te brengen. 
* Uitwasbaar op 30 °C 
* Ideaal bij transport paarden in trailer. 
* Hoge vochtabsorptieeschermt spieren en pezen en voorkomt blessures. 



 

 
Bandage Elastic 10cm/5m Black  
 
Beschermt spieren en pezen.  
Kenmerken: 
* Elastische bandage die ademend is en beschikt over een klittebandsluiting. 
* Ideaal inzetbaar als stal, werk of trainingsbandage. 
* Uitwasbaar op 30 °C 

 

 
Betadine oplossing REG NL 3400  

 Desinfectie van snij-, schaaf- en brandwonden. 
Betadine Oplossing kan onverdund op de wond worden aangebracht. Verdunde 
Betadine Oplossing wordt o.a. gebruikt voor het spoelen en / of reinigen van een 
wondinfectie van snij-, schaaf- en brandwonden. 

 

 
Betadine scrub REG NL 3446  

Desinfectie van snij-, schaaf- en brandwonden d.m.v. het inborstelen. Huid- en 
handdesinfectie. 

 

Betadine shampoo REG NL 3448  

Desinfecterende shampoo met een snelle en lange aanhoudende micro 
organisme dodende werking. 

 

 
Betadine zalf in tube REG NL 3398  

Desinfecterende zalf voor het behandelen en voorkomen van infecties van de 
beschadigde huid bij brandwonden. 

 

Elastiekjes voor invlechten wit  

Oersterk! 

 

 

Elastiekjes voor invlechten manen 

OERSTERK! Elastiekjes voor het invlechten van manen 

 



 

Equisit REG NL 9850 
 
Hulpmiddel voor paarden bij herstel van acidosis (zuur ophoping in de spieren, 
zuurvergiftiging) na inspanning. Komt bij 80% van de paarden voor die een 
explosieve kortstondige inspanning moeten geven. (Rensport, springsport, etc) 
Equisit werkt door de aanwezigheid van natrium- en citraationen. Natrium 
bevordert de wateropname en werkt licht diuretisch. Citraationen dienen, 
doordat ze in de lever omgezet worden in koolzuurgas en vervolgens 
bicarbonaat, als indirecte bicarbonaatbron. Deze bufferfunctie is van belang bij 
het herstel van de zuur-base balans bij metabolic acidose ten gevolge van grote 
inspanning, zoals harde arbeid of wedstrijden. 

 

 
Imaverol H 
Anti schimmel middel.Ter bestrijding van huidziekten, ringschurft (schimmels) en 
gisten. 
Dosering: Verdun 100 ml op 5 liter water. 
Werkzamestof: Emilconazol. 
 
Wachttijden: geen 
Registratie: 
REG NL: 10326 
 

 

Jodium 1% pvp 
 
Desinfectie van snij-, schaaf- en brandwonden. 
PVP Jodium 1% oplossing (“Povidon Jodium”) kan onverdund op de wond worden 
aangebracht. 
PVP Jodium 1 % wordt o.a. aangeraden voor het spoelen en / of reinigen van een 
wond. 
 

 

Jodium 1% pvp spray  

De desinfectie van snij-, schaaf- en brandwonden. 
PVP Jodium 1 % spray oplossing kan onverdund op de wond 
worden aangebracht. 
Verdunde PVP Jodium 1% spray wordt o.a. gebruikt voor het spoelen en / of 
reinigen van een wond. Op basis van Povidon jodium 

 

Gamgee volledig cover 45 cm  

Artikelcode: GAMG006 
Verpakking: 500 gr  

 

 

Horse Linimint Plus  

Massagemiddel voor pezen en spieren. 
Horse Linimint is de ideale warmtetherapie voor paarden. 
Wij raden u aan Horse Linimint te gebruiken na: 
* Na elke training. 
* Na elk concours van springpaarden. 
* Na elk parcours van tuigpaarden. 
* Na iedere buitenrit. 
Voordelen Horse Linimint: 
* Natuurlijk product. 
* Geen doping. 
* Bevat naast pepermunt tevens calendula, eucalyptus en tea tree. 
 
Horse Linimint is tevens ideaal voor forse inspanningen. Horse Linimint ontspant 
de spieren waardoor deze minder blessuregevoelig worden 

 



 

Kwast in pot  

Ideaal voor onze Excellent Hoef Olie. 

 

Kwast in koker 

Geschikt voor hoefvet en olie. 
Praktisch, hygiënisch en handig in gebruik. 

 

Kernofix Blauwspray 

Een verzorgende “blauw” spray voor alle diersoorten! 
Door zijn unieke "second-skin-technologie" creëert het een sterke film op de huid 
die een langdurige bescherming garandeert. De film vormt een barrière tegen 
bacteriën en infecties. Je krijgt prachtige resultaten in een zeer korte tijd! 
Keno™fix is een eenvoudig te gebruiken product. Het is erg zuinig in gebruik. Met 
1 druk, spuit je een voldoende film op het te behandelen gebied. Bovendien 
bevat Kenofix Bitrex dit is ideaal bij oor-en staartbijten bij varkens! 

 

 

Poetsblok Paard  

Ideaal voor het verwijderen van losse haren, 
opgedroogde modder en horzeleitjes. 

 

Traumeel novo gel  

Homeopathisch geneesmiddel voor uitwendig gebruik bij pijn door kneuzing, 
verrekking of verstuiking. 
Tevens ideaal bij spierpijn door overbelasting en bij blauwe plekken 

 

Maxi-Vaseline  
 
* wordt aangeraden voor het verzorgen van snuit en lippen van paarden. 
* is zo samengesteld dat zij een uitermate goede bescherming biedt van de huid. 
* wordt niet verwijderd door vocht, houdt de huid soepel en geeft een goede 
bescherming tegen invloeden van buitenaf zoals regen, wind of sterke 
zonnestraling. 
* verzorgt en beschermt. 
* helpt onder andere bij ruwe tepels, ruwe handen, schrale huid en lippen. 
* biedt tevens een perfecte bescherming bij voetzooltjes van honden om 
ijsaanzetting te voorkomen. 
* wordt bij sporters aangeraden aan te brengen boven de wenkbrauwen om 
zweetvocht in de ogen te voorkomen. 
* is tevens het product om tijdens de vorstperiode de rubbers van de auto te 
behandelen. 
Samenstelling: witte vaseline. 
 



 

Wondspray 
Diergeneesmiddel te gebruiken bij allerlei verwondingen. Wondspray Blank die 
een sterke antiseptische werking kent. Te gebruiken voor het desinfecteren van 
wonden op de huid, hoef en klauw. Wondspray Blank is tevens ideaal te 
gebruiken als navelontsmetting. 
 
Eigenschappen  
* Snelle wondheling. 
* Geen wachttijd. 
* Effectief op alle wonden. 
* Niet vettig en zonder kleurstoffen. 
* Voorkomt vorming van wildvlees. 
Behandeling:  
Paarden:bij allerlei verwondingen, zadel drukkingen en mok. 
Rundvee: bij tepelverwondingen, tepelkloven. 
Biggen: bij castratie wonden. 
Vleesvarkens: bij verwondingen door oorbijten en staartbijten. 

Voor een effectieve navelontsmetting bij alle diersoorten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


