
Speelgoed en beloningen: 
 
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. Niet al ons speelgoed en beloningen die wij hebben worden in 
onderstaande lijst genoemd. Enkele artikelen zijn verkrijgbaar op bestelling. 

 
 

 

Jully Ball  25 cm 
 
Zachte speelbal waarmee het paard zich uren kan vermaken. 
* zelfopblazend waardoor deze altijd in model blijft. 
* bijtbestendig! 
* doorsnede van 25 cm. 
* verkrijgbaar in meerdere kleuren/smaken 

 

Jolly Mega Ball  

Voorkomt verveling en stimuleert lichaamsbeweging! 
* de ultieme speelbal voor ponies en paarden. 
* leg de bal bij uw paard in de bak of in de wei, en wacht af. 
* wordt geleverd met voetpomp en handleiding. 
* is geschikt om te worden geduwd en geschopt. 
* bijten in de bal zal niet gemakkelijk gaan door de grote afmeting en de gladde 
buitenkant. 

Beschikbare afmetingen: 
65 cm = Voor Ponies 
75 cm = Voor kleine paarden en jonge rijders 
100 cm = Voor grote paarden en volwassen rijders 

 

 

 
Jolly Pas-a-Fier Bijtrol "Appelgeur" 
 
Vermindert stalverveling en voorkomt houtbijten. 
Masseert daarnaast het tandvlees van uw paard! 
Ideaal voor in de stalhoek. Zeer duurzaam en sterk! 

 

Pipolino-XXL (100 Kg to ..) 
 
De mobiele voerdispenser voor paarden. 
De Pipolino zorgt ervoor dat uw paard slimmer, vitaler en beweeglijker wordt en 
blijft. Hierdoor heeft uw paard een veel hogere levensverwachting. Tot maar liefst 
30% hoger. 
* Bedoeld om mee te voeren maar ook om mee te spelen. 
* Geproduceerd uit duurzaam kunststof. 
* Ontwikkeld om gezondheidsproblemen te voorkomen. 
* Te vullen in slechts enkele seconden. 
* Instelbaar op de behoefte van het dier. 
 
Ontwikkeld en aanbevolen door dierenartsen. Ideaal ter vervanging van een 
voerbak. 

 

 Paardensnoep: 
 
De gezonde voordelige traktatie voor uw paard! 
* Dè beloning die rijk is aan vitaminen! 
* Sweet Blocks zijn kristal suikervrij. 
* Kruimelt niet in de hand of broekzak. 
* Bevat belangrijke ingrediënten: 



   vitamine A, D3, E, C en biotine. 
Verkrijgbaar in: appel, banaan, wortel, kruiden en eucalyptus 
 

 

Sweet Lick Holder 

Liksteenhouder welke ideaal op te hangen is in de stal. De Likit likstenen passen 
ook in de Jolly liksteen houder! 
 
Onze Sweet Lick Holder is geschikt voor de Sweet Licks en de Salt & 
Sweet likstenen. 

 

 

Sweet Lick 

De gezonde energieke fruitlijn! 
Sweet Licks bezorgen paarden en ponies energie en plezier op stal of box. 
Door de combinatie van druivensuiker, verschillende vitaminen en mineralen 
krijgt het paard per dag de hoeveelheid binnen die gelijk staat aan 4,5 uur grazen. 

Verkrijgbaar in: Appel, Banaan, Framboos, Aardbei, Wortel, Honing 

 

 

Decahedron traktatie cube 

The  Decahedrons traktatie cube is dè nieuwe traktatiebal voor paarden. 
Geschikt voor bijna iedere soort traktatie. 
Decahedrons traktatie cube is gemaakt uit duurzaam kunststof en kent hierdoor 
een lange levensduur. 
 
Perfect te vullen met paardensnoep zoals hier boven staat omschreven. Door zijn 
UNIEKE vorm blijft de  Decahedrons traktatie cube een uitdaging voor uw paard! 

 

 

Uncle Jimmy Sugar Free Horse Ball 

De perfecte beloning / traktatie voor uw paard  
De bal is keihard en zal dan ook een week tot een maand meegaan (afhankelijk 
van uw paard). 
Naast de heerlijke smaak is deze lik- en speelbal ook nog eens rijk aan essientiële 
vitamines en mineralen. Ideaal voor paarden die zich vervelen op stal De Uncle 
Jimmy  Horse Ball heeft een doorsnede van 15 cm. 
Verkrijgbaar in de smaak: wortel en Suikervrij 
 

 

De gezonde traktatie “lolly” voor uw paard! 
De bal is keihard en zal, afhankelijk van het paard, een week tot een maand 
meegaan. Naast de heerlijke smaak is deze lik- en speelbal ook nog eens rijk aan 
essentiële vitamine en mineralen. 
Samenstelling: Zaden uit de natuur: appelpulp, zonnebloempitten, lijnzaad, 
sesam, maïs, pompoenpitten, specerijen (kruiden), isomalt zoetstof uit 
 suikerbieten. De Sweet Lolly Ball heeft een doorsnede van 11 cm. 
Inclusief ophanglint van 85 cm. 

 

Originele Himalaya zoutliksteen die bestaat uit natuurlijke mineralen, 
sporenelementen en zout. 
 

Hymalaya Liksteen Inclusief ophangtouw. 



 

Liksteen paard/pony 

Mineralenliksteen voor paarden en pony’s. 
stelt de individuele zoutbehoefte veilig, dieren nemen zout op naar behoefte. 
Toepassing:  
* Gebruik altijd een liksteenhouder. 
* Zorg dat er altijd voldoende drinkwater beschikbaar is. 
 
Samenstelling:  
Natrium, Magnesium, Fosfor, Zink, Koper, IJzer, Mangaan, Jodium, Cobalt, 
Selenium. 

 


