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Where sport, science and innovation meet!
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„Konie sportowe osiągają optymalne wyniki tylko wtedy, gdy czują się dobrze”
Marka JULIAN & JONES® została założona przez dynamiczną grupę ludzi, których łączy miłość do koni.
Analiza potrzeb sportowców na najwyższym poziomie poprzez obszernie doświadczonych specjalistów ze
Szwajcarii umożliwiła wyprodukowanie wysokiej jakości suplementów.
Team JULIAN & JONES® obserwował, doradzał oraz pracował wspólnie z hodowcami, trenerami i
jeźdźcami na całym świecie. Połączenie tego z dogłębną wiedzą i współpracą weterynarzy, ekspertów
farmaceutycznych i specjalistów nadzorujących umożliwiło stworzenie unikalnej gamy produktów JULIAN
& JONES®.
Każdy z suplementów został szczegółowo wytestowany przed wydaniem do sprzedaży. Używamy
najlepszej dostępnej technologii w celu zagwarantowania optymalnej efektywności.
Jakość i bezpieczeństwo to nasze priorytety.

Gdy twój koń jest zdrowy, ale chcesz wspomóc jego wydajność sportową albo cierpi ze względu na
problemy zdrowotne i potrzebuje dodatkowej suplementacji, a może …
JULIAN & JONES® pomoże Tobie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla każdej sytuacji. W razie pytań lub
chęci zdobycia dodatkowych porad, serdecznie zapraszamy do kontaktu!

NASZE ZASADY
JAKOŚĆ
✓ Produkty zawierają tylko substancje bez domieszek i wysokiej jakości biodostępne
składniki w zbilansowanej formule.

100% BEZPIECZEŃSTWA & BEZ DOPINGU
✓ Doping to zawsze drażliwy temat w końskim świecie. JULIAN & JONES® stawia na wysokiej jakości
produkty, które mogą być bezpiecznie używane. Zawsze patrz na skład i zweryfikuj go z listą
substancji zakazanych!
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EFEKTYWNOŚĆ
✓ Wszystkie nasze procedury farmaceutyczne gwarantują wysoką jakość i zachowanie struktury
składników, a co za tym idzie – produktów.
Niektóre suplementy, które zawierają głównie komponenty roślinne są rozpoznawane pod nazwą
‘PHYTHO POWER label’. Składniki w takich produktach nie są tylko wybierane dla indywidualnych
efektów, ale głównie w celu otrzymania współdziałających efektów dzięki interakcji z innymi
składnikami. Cieszymy się, że formuły są prawidłowo skomponowane.

100% PRAKTYCZNY
✓ Produkty JULIAN & JONES® są łatwe w podawaniu. W środku znajdziesz czystą nabierkę i
rekomendację dawkowania (w opisie). Regularnie testujemy nasze suplementy, dbamy o ich smak
oraz sposób pakowania.

INNOWACYJNOŚĆ
✓ Specjaliści farmaceutyczni wiedzą jak niezbędny jest stały rozwój produkcji oraz innowacyjne
spojrzenie na sposób żywienia koni, to tłumaczy wysoką jakość naszych produktów.
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SUPLEMENTY
SUPERHORZE
LACTARECOVERY LIQUID
Odpoczynek to najważniejsza rzecz, żeby
utrzymać konia świeżego w trakcie długiego i
wyczerpującego sezonu.
SUPERHORZE LactaRECOVERY posiada
unikalną formułę złożoną z elektrolitów,
witaminy E, kompleksu witamin z grupy B,
selenu organicznego, kultury drożdży , łatwo
przyswajalnych elementów roślinnych oraz
wysokiej dawki aminokwasów. Przywrócenie
wysokiego uwodnienia organizmu i
uzupełnienie ubytków mineralnych jest
niezbędne do optymalnej regeneracji.
Energetyczny antyoksydant – kwas alfa
liponowy zapobiega skutkom stresu
oksydacyjnego oraz dostarcza ważnych
substancji odżywczych takich jak witamina E.
L – karnityna odgrywa ważną rolę w
metabolizmie energii. Pomaga wzmocnić
wytrzymałość oraz wspomaga proces
regeneracji po ciężkim wysiłku.
SUPERHORZE LactaRECOVERY to
suplement dodawany do dziennej dawki
żywieniowe. Dla wzmocnienia efektu działania,
zalecamy podawać suplement bezpośrednio
do pyska konia, w przerwie pomiędzy
posiłkami.
Dawkowanie:
Konie sportowe: 25ml na 600 kg masy ciała.
Konie rekreacyjne: 15ml na 300 kg masy ciała.
Sport i konie starsze: do 1 godziny po wysiłku
W trakcie zawodów: na dzień przed i do
godziny po wysiłku

Dla koni potrzebujących bardzo szczególnej
pomocy można podać dwie dawki pomiędzy
dwoma posiłkami. (25 ml)
Po ostatnim dniu zawodów, suplement
podawaj tak długo aż organizm konia się
zregeneruje.
SUPERHORZE LactaRECOVERY może być
podawany regularnie lub sporadycznie po
wysiłku.
Maksymalna dawka:
75ml na 300 kg masy ciała na dzień
Przeciwskazania:
W przypadku chęci stosowania tego
suplementu przez dłuższy czas, zaleca się
skonsultować z lekarzem weterynarii
(szczególnie w przypadku ciąży lub laktacji).
Opakowanie:
1000 ml
Skład
gliceryna, maltodekstryny, fosforan
dipotasowy, chlorek wapnia, chlorek magnezu,
chlorek sodu, Ananassus comosus
Dodatki:
witaminy i prowitaminy: L-karnityna, witamina
B3, witamina B5, witamina E (all-rac-alphatocoferylacetate), witamina B1, witamina B12,
witamina B6, witamina B9, witamina B12,
witamina H (biotyna), cynk organiczny, cynk
E6, kultury drożdży (3b8, 10), sodium
molybdate E7, aminokwasy: L-valine, Lisoleucine, L-leucine.
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Analiza składu:

JAK PODAWAĆ ?

40,1 % - wilgotność

Dla wzmocnienia efektu działania, pastę podaj
bezpośrednio do pyska konia. Nie w trakcie
posiłku.

0,8 % - białko surowe
0,3% - tłuszcze surowe
1,2% - włókno surowe
0,1% - surowy popiół
0,1% - sód

Zalecana dawka: 10ml/300 kg masy ciała
Podczas zawodów: dzień przed zawodami + 23 godziny przed startem

0,1% - potas

Dawka maksymalna: 40ml/300 kg masy ciała

3,9% - cukry

Pojemność opakowania: 25ml/0,88fl

2,6% - siarka

Skład: gliceryna, MSM, dekstroza, mleczko
pszczele
Dodatki: witaminy i prowitaminy: tauryna,
witamina B6, witamina B12, aminokwasy Larginine, L-glutamine, L-tyrosine, D, LPhenylalanine, Aromatyczny dodatek

SUPERHORZE BOOSTER
COMFORT – PASTA
MIĘŚNIE - ENERGIA - WYTRZYMAŁOŚĆ KOMFORT
Dzięki łatwo i gwałtownie wchłanianym wysoko
wartościowym substancjom odżywczym
(aminokwasy, nienasycone kwasy tłuszczowe,
witaminy, elektrolity, cukry, sole, aromatyczny
wyciąg roślinny) ciało konia zyskuje energię,
siłę, elastyczność bez utracenia kontroli nad
temperamentem.

SHOW PREP
DOBRZE ROZWINIĘTE MIĘŚNIE CZASEM
BĘDĄ POTRZEBOWAŁY POMOCY, ŻEBY
UNIKNĄĆ KULAWIZNY LUB WCIĄŻ
DOSKONALE DOSTARCZAĆ SIŁY CIAŁU.
SHOW PREP to unikalna mieszanka ostrożnie
dobranych aktywnych składników. Wspomaga
proces nabudowy mięśni i wzmacnia
wydajność dzięki produkcji dodatkowych
komórek mięśniowych. Mieszanka
zabezpiecza mięśnie przed uszkodzeniami,
mogącymi mieć miejsce po ciężkim wysiłku.
Niezbędne składniki odżywcze (elementy
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budulcowe i substancje odżywcze) wspierają
równowagę organizmu, optymalny wzrost
tkanki mięśniowej i przynoszą ulgę
uszkodzonym bądź zmęczonym mięśniom.
SHOW PREP rozwija masę mięśniową
systematycznie, dzięki namnażającym się
komórkom mięśniowym. Dzięki temu, rezultat
jest widoczny przez bardzo długi czas.
Pojemność opakowania:
℮1800 g / 63.49 oz / 3.97 lb
Dołączona została miarka (15g).

Przeciwskazania:
brak przeciwskazań, badania nie zostały
przeprowadzone na ciężarnych i karmiących
klaczach
Skład: Kozieradka (Foenum graecum),
magnez, hydrolizowany kolagen.
Dodatki: Witaminy i prowitaminy: Tauryna,
Winian L-karnityny, Inozytol, Chlorek choliny,
Witamina B6, Witamina B12. Aminokwasy i ich
pochodne: L-Arginina, L-Glutamina, DLMetionina, Guar gom.

KIEDY PODAWAĆ ?
Aby przywrócić konia sportowego w krótkim
czasie do jego dawnej formy, po okresie
odpoczynku, rekonwalescencji, zredukowanej
ilości pracy lub straty kondycji.
SHOW PREP daje również świetne efekty
młodym koniom, które mają problem z
nadbudową mięśni.
JAK PODAWAĆ ?
Dorosłe konie: 30g / 1,06 oz na dzień
Kuce: 15g / 0,53 oz na dzień

ARTI FLEX
ARTI FLEX ODPOWIADA ZA STAWY, ICH
KOMFORT ORAZ JAKOŚĆ UTRZYMUJĄCĄ
SIĘ PRZEZ DŁUGI CZAS.
JULIAN & JONES DUMNIE PRZEDSTAWIA
NOWY I INNOWACYJNY PRODUKT
WSPOMAGAJĄCY ZDROWIE STAWÓW.
Nienasycony kolagen typu drugiego
występujący naturalnie.

Maksymalna dzienna dawka:

Kolagen typu drugiego jest otrzymany w
unikalnym procesie prowadzonym w wysokiej
temperaturze, dzięki temu gwarantuje wysoką
jakość. Taki typ produkcji umożliwia uzyskanie
kolagenu typu drugiego, z zachowaniem jego
oryginalnej struktury (potrójna helisa kolagenu
3D i połączone epitopy)

100g / 3,53 oz na dzień dla dorosłego konia

ASTAXANTHIN

50g / 1,76 oz na dzień dla kuca

Jeden z najbardziej mocnych antyoksydantów
dostępnych na świecie. Wpływa na całkowite
zdrowie konia.

EFEKTY
Widoczny rozwój mięśni wymaga wzajemnej
interakcji treningów, ćwiczeń i substancji
odżywczych przez minimum 6 tygodni.

Wraz z siarczanem chondroitynowym,
glukozaminą, MSM, manganem i kompleksem
DHA ARTI FLEX wspiera jakość i funkcje
stawów oraz chrząstki.
Pojemność opakowania:
Dwie opcje: 1,2 kg lub 4,5 kg
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KIEDY PODAWAĆ ?
Aby utrzymać silne kości i elastyczne stawy,
podczas etapu wzrostu, regularnej pracy pod
siodłem i u koni starszych. Suplement zaleca
się stosować regularnie u koni użytkowanych
na najwyższym poziomie.
JAK PODAWAĆ ?
Konie dorosłe: 60g / 1,06 oz na dzień przez 14
dni. Następnie zredukuj dawkę do 30g na 14
dni.
Kuce, źrebaki: 30g / 1,06 oz na dzień przez 14
dni. Następnie zredukuj dawkę do 15g / 0,53
oz na dzień.
EFEKTY
Dla najlepszych efektów, zalecamy podawanie
suplementu przez 6 tygodni.
Maksymalna dzienna dawka:
60g / 1,76 oz dla dzień dla kuca
120g / 3,53 oz na dzień dla dorosłego konia
Przeciwskazania:
brak przeciwskazań
Skład: Hydrolizowany kolagen* (typ II),
200.000 mg / kg siarczan glukozaminy,
166.667 mg / kg metylosulfonylometan (MSM),
33.333 mg / kg chondroityna, kompleks
kwasów tłuszczowych (DHA), olej z alg.
* specjalny niedenaturowany kolagen typu II
Dodatki: Witaminy i prowitaminy: Witamina C
(askorbinian wapnia). Pierwiastki śladowe:
chelat glicyny / manganu i manganu E5,
inaktywowane drożdże selenizowane (3b8.10).
Aminokwasy i ich pochodne: D, Lfenyloalanina + dodatki aromatyczne.

IMMUNO BOOST
IMMUNO BOOST WSPIERA WSZYSTKIE
ASPEKTY UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO
W CELU ROZWINIĘCIA I UTRZYMANIA
ZADOWALAJĄCEJ ODPORNOŚĆ W
CAŁKOWICIE NATURALNY SPOSÓB.
Konie z wysoką odpornością znane są z
mniejszej podatności na urazy i alergie.
Szczególnie w okresie zmęczenia i stresu,
ciało potrzebuje więcej substancji odżywczych.
Stały trening, dobre warunki zamieszkania
oraz czas niezbędny do zaaklimatyzowania
może pomóc w utrzymaniu odporności konia
na niezbędnym poziomie.
Optymalna odporność to najlepszy sposób na
walkę z infekcjami.
IMMUNO BOOST to mieszanka silnych
składników odżywczych i substancji
pobudzających układ odpornościowy.
Charakteryzują się wysokogatunkową
naturalną kompozycją, którą organizm
Twojego konia potrzebuje.
Opakowanie:
e500ml / 17,60 fl oz
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Przeciwskazania:
W przypadku chęci stosowania tego
suplementu przez dłuższy czas, zaleca się
skonsultować z lekarzem weterynarii
(szczególnie w przypadku ciąży lub laktacji).

KIEDY PODAWAĆ ?
Całkowite wsparcie odporności, w ostrych i
przewlekłych sytuacjach. Pomocny w
sezonowych zmianach sierści i u koni
zmieniających zakwaterowanie (zmiana
miejsca bądź klimatu).
Może być używany również po stresującym
okresie (po zawodach, treningach, transporcie,
itp.)
JAK PODAWAĆ ?
Konie dorosłe:
zmniejszona odporność lub alergia:
25ml / 0,88 fl dwa razy dziennie przez 5 dni.
Jeśli nie zauważysz zadowalających efektów
podawaj 25 ml raz dziennie przez kolejne dni.
przewlekła choroba:
25ml / 0,88 fl dwa razy dziennie przez dwa dni.
Następnie 25ml / 0,88 fl raz dziennie przez 10
dni, przez maksymalnie 21 dni.

VITA FORCE
VITA FORCE ZOSTAŁ STWORZONY DZIĘKI
WSPÓŁPRACY TRENERÓW, JEŹDŹCÓW I
WETERYNARZY. TO NAJBARDZIEJ
ZRÓWNOWAŻONY I UROZMAICONY
SUPLEMENT, ODPOWIEDNI DLA
ŹREBAKÓW I KONI SPORTOWYCH.
Zawiera wapno i fosfor, witaminy, minerały i
łatwo przyswajane pierwiastki śladowe
najwyższej jakości. Wysoka biodostępność
wspiera całkowity rozwój źrebaków i koni, tak
aby ich kości były wytrzymałe, a stawy i
mięśnie gotowe na obciążenie.
Kultury drożdży i zmielona babka płesznik
pozytywnie wpływa na proces trawienia i
wchłanianie substancji odżywczych.
Lizyna, metioniny, witamina C, kompleks
witamin z grupy B, żelazo, L – karnityna
odgrywają ważną rolę w metabolizmie energii.
Wspierają wytrzymałość i regenerację.
Opakowanie:

W przypadku kucy, podawaj dawkę o połowę
mniejszą niż dla dużych koni.

dwie opcje: 2100g lub 3000g

EFEKTY

KIEDY PODAWAĆ ?

W przypadku przewlekłej choroby suplement
może być podawany dłużej: przez 2-3
miesiące (okres podawanie suplementu to 1021 dni). W trakcie długiego dawkowania,
zaleca się wprowadzić 1 tydzień przerwy.
Maksymalna dzienna dawka:

Aby wspomóc proces trawienia, zwiększyć:
apetyt, odporność, wytrzymałość, regenerację.
Skuteczny w przypadku ciąży, laktacji.
Odpowiedni dla koni młodszych i starszych,
ogierów i koni sportowych oraz dla koni
opóźnionych w rozwoju.

50ml / 2,54 fl oz na dzień dla kuca

JAK PODAWAĆ ?

75 ml / 5,28 fl oz na dzień dla dużego konia

Konie sportowe, klacz w ciąży/karmiąca,
ogiery: 30g na dzień
Kuce, konie wolne od pracy, źrebaki: 15g na
dzień
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EFEKTY:
Suplement może być podawany przez dłuższy
czas, jako dodatek do dziennej dawki
żywieniowej.

HOOVES & HAIR
NIE KAŻDY KOŃ MA KOPYTA I SIERŚĆ
WYSOKIEJ JAKOŚCI. POTRZEBUJĄ DUŻO
WIĘCEJ NIŻ SAMEJ BIOTYNY…

Maksymalna dzienna dawka:

100g na dzień dla dużego konia

Sierść to pierwszy symptom, łatwy do
sprawdzenia aby określić w jakim stanie
znajduje się Twój koń.

Przeciwskazania:

Bez kopyt, nie ma konia!

brak

Z linii kopyta, możesz odczytać jego historię.

50g na dzień dla kuca

Skład: Maltodekstryna, dekstroza, MSM
(metylosulfonylometan), fosforan trójwapniowy,
chlorek potasu, ispaghul (plantago ovata),
chelat magnezu.
Witaminy i prowitaminy na kg: 13 250 000 IU
witamina A (E672), 41400 mg witaminy C,
26400 winianu L-karnityny, 13250 mg witaminy
E (octan alfa-rac-all-tokoferylu), 12000 mg
dwuwinianu choliny, 4.800 mg Wit.B3, 1600
mg Wit.B1, 1.400 mg Wit.B2, Wit.B6, Wit.B9,
Wit.H, Wit.B12, Wit.K3.
Pierwiastki śladowe: chelat cynku glicyna /
cynk E6, chelat żelaza (II) hydratu glicyny /
żelazo E1, chelat miedzi (II) glicyny / miedzi,
mangan glicyna E4 / E5 mangan, drożdże
wzbogacone inaktywowanym selenem
(3b8.10), jodek potasu.
Aminokwasy i ich pochodne na kg: 84,200 mg
L-lizyny-HCl, 48,100 mg D, L-metioniny, 38
400 mg L-treoniny.

HOOVES & HAIR to kompletne wsparcie dla
kopyt i sierści. Suplement oferuje mieszankę
witamin: A, D3, B, C, E, choliny, organicznej
miedzi i cynku, połączonych z aminokwasami i
MSM (wysoko dostępna siarka – składnik
keratyny). HOOVES & HAIR doprowadza
wszystkie te substancje odżywcze do kopyt i
całego organizmu. Dzięki temu, sierść, grzywa
i ogon będzie wysokiej jakości.
Suplement jest kompletny dzięki obecności
Omega – 3 nienasyconym kwasom
tłuszczowym.
Opakowanie:
1200g
Dołączona została miarka (15g).
KIEDY PODAWAĆ ?
Suplement dodaj do dziennej dawki
żywieniowej. Wspiera rozwój źrebaków i koni
ze słabymi jakościowo kopytami
(słaby/znikomy przyrost rogu kopytowego),
matowa sierść.
JAK PODAWAĆ ?
Konie sportowe, klacz źrebna/karmiąca,
ogiery: 30g na dzień
Kuce, konie wolne od pracy, źrebaki: 15g na
dzień
EFEKTY:
Używaj codziennie przez przynajmniej 4
tygodnie, optymalnie 6 tygodni. Najlepsze
rezultaty są widoczne po 3 – 6 miesiącach.
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Maksymalna dzienna dawka:

Opakowanie:

50g na dzień dla kuca

1000ml

100g na dzień dla dużego konia

KIEDY PODAWAĆ ?

Przeciwskazania:

Podawać w celu kontrolowania
niebezpiecznych zachowań klaczy, wałachów i
ogierów. Niemniej, trudne określić typową
dawkę suplementu, który ma wpływ na
psychikę konia. Każdy koń jest unikalny i
posiada indywidualne potrzeby.

brak przeciwskazań

Rekomendujemy stopniowe testowanie, tak
aby indywidualnie ustalić dawkę dla Twojego
konia!
JAK PODAWAĆ ?
Może być podawany podczas posiłku,
jednakże dla zwiększenia efektów zalecamy
podawać go bezpośrednio do pyska, pomiędzy
posiłkami.
Dorosłe konie: Rekomendujemy zacząć od
dawki 25ml dwa razy dziennie przez 5 dni.
Następnie zredukuj do 25ml raz dziennie.

MOOD CONTROL
WYJĄTKOWY SUPLEMENT REDUKUJĄCY
ZABURZENIA EMOCJONALNE, AGRESJĘ,
STRACH ORAZ WYBUCHOWOŚĆ O
PODŁOŻU HORMONALNYM
Brak równowagi hormonalnej, może mieć
skutki w osiągnięciach, drażliwości i wahaniach
nastroju. Strach, brak wewnętrznej ochrony i
silne pragnienie samoobrony sprawia, że konie
stają się „gorące” i trudne do opanowania.
Takie konie są zirytowane i drażliwe, bardzo
mocno się pocą i same się blokują.
MOOD CONTROL to wysokiej jakości płynny
suplement zawierający skoncentrowany
ekstrakt z naturalnych antyoksydantów dla
wsparcia psychicznego. Reguluje również
emocje spowodowane przez układ hormonalny
(agresja, rozdrażnienie klaczy, wałachów i
ogierów).
Preparat może być używany podczas
zawodów. Nie wpływa negatywnie na
osiągnięcia sportowe.

W zależności od poziomu stresu:
Bez sytuacji mocno stresujących – 25ml na
dzień
sytuacja stresowa – 25 ml dwa razy dziennie
przez 14 dni. Następnie zredukuj do normalnej
dawki.
Kuce: połowa dawki dużego konia
EFEKTY:
W przypadku regularnego stosowania,
suplement może być podawany dłużej
Maksymalna dzienna
dawka:
75ml na dzień dla kuca
150ml na dzień dla dużego
konia
Przeciwskazania:
Nie należy podawać
klaczom
źrebnym/karmiącym.
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Skład: Gliceryna, chlorek sodu.
Dodatki: witaminy i prowitaminy: witamina
B5 3000 mg / l, witamina B6 2000 mg / l.
Dodatki aromatyczne: Wyciąg z Agnus Castus,
Wyciąg z Angelica Sinensis (Dong Quai),
Wyciąg z Trifolium Pratensis, Wyciąg z
Humulus Iupulus, Wyciąg z rumianku, Wyciąg
z Melissa Officinalis, Wyciąg z Flycyrrhizae
Glabra, Wyciąg z Verbena Officinalis.

RELAX & EASY
RELAX & EASY OGRANICZA STRES I JEGO
NEGATYWNE SKUTKI MAJĄCE WPŁYW NA
CIAŁO KONIA. KOŃ NIE STAJE SIĘ
OBOJĘTNY NA BODŹCE, DZIĘKI CZEMU
SUPLEMENT NIE WPŁYWA NEGATYWNIE
NA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE.
RELAX & EASY wspiera nerwowe konie, oraz
takie dla których trening, transport czy zawody
są bardzo stresujące.
Ostrożnie przygotowana mieszanka RELAX &
EASY to kombinacja roślin i elementów
niezbędnych dla prawidłowej pracy systemu
nerwowego. Zapewnia wszystkie substancje
odżywcze, które są zużywane w dużych
ilościach przez zdenerwowane konie (witamina
B1 i B6, magnez, tryptofan – pomaga
pracować komórkom nerwowym w sposób
efektowny).
W ekstremalnych sytuacjach, zaleca się
stosować RELAX & EASY z MOOD
CONTROL. Te dwa suplementy działają na
różnych poziomach i dzięki temu uzupełniają
się nawzajem.
Opakowanie:
500g lub 1200g
KIEDY PODAWAĆ ?
W przypadku produktów
uspokajających trudne jest
dokładne oszacowanie dawki
suplementu. Dlatego tak ważne
jest obserwowanie konia. Każdy
koń to indywidualny organizm,
mający swoje własne
potrzeby.

Rekomendujemy stopniowy test podawanej
ilości suplementu, i indywidualny dobór dawki
dla każdego konia.
JAK PODAWAĆ ?
Wstępnie 45g na dzień przez 2 – 3 dni przed
spodziewaną sytuacją stresową. Zmieszaj z
porcją żywieniową. Przez kolejne 10 dni
podawaj 30g. Ostatecznie zredukuj ilość do
dawki utrzymującej – 15g na dzień.
EFEKTY:
Podaj na 2 – 3 dni przed spodziewaną sytuacją
stresową, dla natychmiastowej reakcji.
Dla dłuższego i mniej mocnego efektu, stosuj
dwa tygodnie – 40g. Kolejne 4 tygodnie – 15g.
Suplement może być podawany dłużej,
jednakże należy zrobić tydzień przerwy.
NIE ZAWIERA SUBSTANCJI
ZABRONIONYCH PRZEZ FEI.
Maksymalna dzienna dawka:
90g na dzień dla dużego konia
Przeciwskazania:
W przypadku chęci stosowania tego
suplementu przez dłuższy czas, zaleca się
skonsultować z lekarzem weterynarii
(szczególnie w przypadku ciąży lub laktacji).

DIGEST BOOST
PRZEWÓD POKARMOWY ODPOWIADA ZA
WCHŁANIANIE WSZYSTKICH
POTRZEBNYCH SUBSTANCJI
ODŻYWCZYCH.
DIGEST BOOST oferuje unikalne rozwiązanie,
usprawnia proces trawienia i dba o zdrowie
jelit. Wprowadza różnorodne substancje
odżywcze i nutraceutyki.
W swoim składzie łączy wysoką dawkę kultury
drożdży, probiotyków i ziół. Psyllium
(zmniejsza poziom cholesterolu we krwi),
odpowiada za proces oczyszczenia układu
pokarmowego i pomaga pozbyć się piasku).
Opakowanie:
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900g
KIEDY PODAWAĆ ?
Dla koni zmagających się lub po problemach
spowodowanych przez układ pokarmowy.
Dla koni zmagających się ze stresem
trawiennym.
Suplement poprawia asymilację substancji
odżywczych, dzięki czemu Twój koń zyska
energię.

JAK PODAWAĆ ?
Dawkę dodaj do porcji żywieniowej, wymieszaj
z wodą, lub za pośrednictwem strzykawki
(rozcieńczony proszek) podaj do pyska konia.

zawodach), transportem lub znudzeniem życia
w stajni.

Konie sportowe, klacz źrebna/karmiąca: 30g
na dzień

STOMACH SHIELD ochrania podszewkę
żołądka i cały proces jej regeneracji.

Kuce, konie lekko pracujące: 15g na dzień

Suplement składa się z różnych aktywnych
składników, działających na różne
podsystemy. Wszystko po to, żeby utrzymać
neutralne pH żołądka.

EFEKTY:
Używaj codziennie przez minimum 4
tygodnie, najlepiej przez 6 tygodni.
Największe korzyści są widoczne
po 8 tygodniach.
Maksymalna dzienna dawka:
100g na dzień dla kuca
150g na dzień dla
dużego konia

Mikotoksyny spożywane przez dłuższy czas,
mogą mieć niekorzystny wpływ na wydajność
sportową, aktywność rozrodczą i na ogólne
zdrowie konia.
STOMACH SHIELD zawiera aktywny węgiel i
bentonit, który wiąże mikotoksyny.
Opakowanie:
1200g
Miarka została dodana (15g)
KIEDY PODAWAĆ ?

Przeciwskazania:
brak

STOMACH SHIELD
PRAWIE 60 – 90% KONI SPORTOWYCH
ZMAGA SIĘ ZE WRZODAMI.
Wrzody żołądkowe są spowodowane stresem
(często będącym skutkiem udziału w

Dla koni, które mają problemy z układem
pokarmowym i potrzebują wsparcia.
Dla koni, które dostają duże dawki jedzenia –
oparte gównie na zbożach.
JAK PODAWAĆ ?
Konie sportowe, klacz źrebna/karmiąca,
ogiery: 30g na dzień
Kuce, konie wykonujące lekką pracę, źrebaki:
15g na dzień
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EFEKTY:
Podawaj rekomendowaną dawkę suplementu
przez 4 pełne tygodnie. Nie używaj dłużej niż
przez 6 tygodni.
Wskazane jest zastosowanie tygodniowej
przerwy po 6 tygodniach.
Po 4 tygodniach używania, rekomendujemy
równoczesne podawanie suplementu VITA
FORCE.
Maksymalna dzienna dawka:
50g na dzień dla kuca
100g na dzień dla dużego konia
Przeciwskazania:
W przypadku chęci stosowania tego
suplementu przez dłuższy czas, zaleca się
skonsultować z lekarzem weterynarii
(szczególnie w przypadku ciąży lub laktacji).

HEPAREN +
DIETETYCZNY SUPLEMENT WSPIERAJĄCY
WĄTROBE I NERKI. SUPLEMENT UŻYWANY
W CELU UTRZYMANIA ZDROWIA
TWOJEGO KONIA.

•
•
•
•
•
•

Dla koni potrzebujących pomocy w
regeneracji po ciężkiej pracy.
Dla koni z problemami metabolicznymi
np. otyłość.
Dla źrebaków
Po krótkim lub długim okresie leczenia.
Dla koni mających bogatą dietę.
Rekonwalescencja lub konie starsze.

JAK PODAWAĆ ?
Konie sportowe: Rekomendujemy zacząć od
dawki 25ml dwa razy dziennie przez 5 dni.
Następnie 25ml raz dziennie.
Kuce, konie wykonujące lekką pracę, źrebaki:
15ml na dzień dwa razy dziennie przez 5 dni.
Następnie 15 ml raz dziennie.
EFEKTY:
Suplement podawaj wraz z jedzeniem, przez
przynajmniej 4 tygodnie.
Bardzo często HEPAREN+ jest podawany
żeby uaktywnić proces regeneracji u koni
startujących w zawodach.
Zaleca się podawać koniom wracającym do
pracy, aby zapobiegać zakwasom (zalegający
kwas mlekowy).

Podczas ćwiczeń, organizm konia produkuje
szkodliwe, utleniające odpady metaboliczne
(wolne rodniki, kwas mlekowy), które są
niszczycielem dla komórek.

Maksymalna dzienna dawka:

HEPAREN+ pomaga natychmiastowo
wyeliminować te substancje za pomocą
aktywnych składników pochodzenia
roślinnego. Produkt wspiera również
wszystkie najważniejsze witaminy i
pierwiastki śladowe, w celu poprawy
ogólnej kondycji konia biorącego udział
w zawodach jeździeckich.

Przeciwskazania:

HEPAREN+ wprowadza do organizmu
konia dodatkową ilość żelaza oraz
wysoką dawkę witamin z grupy B.
Opakowanie:
1000ml
KIEDY PODAWAĆ ?

50ml na dzień dla kuca
100ml na dzień dla dużego konia

W przypadku chęci stosowania tego
suplementu przez dłuższy czas, zaleca się
skonsultować z lekarzem weterynarii
(szczególnie w przypadku ciąży lub
laktacji).
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JAK PODAWAĆ ?
Konie sportowe: 25ml dwa razy dziennie przez
5 dni, następnie 25ml raz dziennie.
Kuce, konie wykonujące lekką pracę, źrebaki:
15ml dwa razy dziennie przez 5 dni, następnie
15ml raz dziennie.
Maksymalna dzienna dawka:
50ml na dzień dla kuca
100ml na dzień dla dużego konia
Przeciwskazania:

BREATH
ŁATWY W UŻYCIU PŁYN DLA WSPARCIA
UKŁADU ODDECHOWEGO. UŻYTECZNY NA
CO DZIEŃ. WALCZY Z KTÓRKIM
ODDECHEM, PRZYNOSI ULGĘ DROGOM
ODDECHOWYM I POMAGA JE UWOLNIĆ
OD ZANIECZYSZCZEŃ.
Starannie dobrane składniki wspierają proces
samooczyszczenia i kontrolują powstającą
wydzielinę zalegającą w górnej i dolnej części
układu oddechowego.
BREATH! wspiera całą długość układu
oddechowego, zwłaszcza w przypadku kaszlu
z powodu podrażnienia.
Zastosowanie daje szybkie efekty. Koń jest
bardziej dotleniony w czasie treningu. Działa
jako środek wykrztuśny i przynosi ulgę.
Pozytywnie wpływa na kondycję oskrzeli.
Opakowanie:
1000ml
KIEDY PODAWAĆ ?
•
•
•

podczas ciężkiej i wymagającej pracy
krótki oddech
konie z wrażliwymi płucami

W przypadku chęci stosowania tego
suplementu przez dłuższy czas, zaleca się
skonsultować z lekarzem weterynarii
(szczególnie w przypadku ciąży lub laktacji).

E-LYTES BOOST
KONIE SPORTOWE MOCNO SIĘ POCĄ W
TRAKCIE INTENSYWNYCH ĆWICZEŃ,
STRESOWYCH SYTUACJACH, W
WYSOKIEJ TEMPERATURZE ORAZ W
TRANSPORCIE.
Każda stresowa sytuacja powoduje
wprowadzenie stanu alarmowego w
organizmie, zaburzenie równowagi, oraz
wzmaga proces pocenia się.
Wszystkie te sytuacje prowadzą do straty
elektrolitów, odwodnienia organizmu,
zaburzenia równowagi układu pokarmowego.
E-LYTES BOOST to skoncentrowana i
smaczna mieszanka elektrolitów i szybko
absorbowanych witamin, takich jak witamina E
i C, pierwiastki śladowe. Wszystko to ma
pozytywny wpływ na regenerację.
Twój koń pozostanie w dobrej kondycji przez
dłuższy czas, będzie się szybciej regenerował,
a jego wytrzymałość podczas treningów,
zawodów i w trakcie transportu będzie dłuższa.
PAMIĘTAJ, ŻEBY TWÓJ KOŃ MIAŁ STAŁY
DOSTĘP DO ŚWIEŻEJ I CZYSTEJ WODY.
ZAWSZE PODAWAJ DOBREJ JAKOŚCI
SIANO.
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Opakowanie:
1200g
KIEDY PODAWAĆ ?
Podawaj zawsze wtedy, kiedy organizm
Twojego konia mógł stracić elektrolity i
minerały (ciepło, transport,…)
JAK PODAWAĆ ?
Wymieszaj 15-30g na dzień z dzienną dawką
pożywienia lub z wodą. Podawaj przez 1-3 dni.
EFEKTY:

GOLDEN OIL MIX
GOLDEN OIL MIX to mieszanka oleju
lnianego, oleju ryżowego, oleju z alg i wysoko
efektywnych antyoksydantów. Ta specjalna
„mikstura” jest bogata w nienasycone Omega –
3 i Omega – 6 kwasy tłuszczowe. Dodatkowo
zawiera sporą dawkę naturalnych
antyoksydantów takich jak: witamina E,
witamina C, gamma – oryzanol. Specyficzne
składniki w oleju pochodzącym z alg i oleju
ryżowego (gamma – oryzanol) wspierają
żołądek, funkcje mięśni i stawy.

Maksymalna dzienna dawka:

GOLDEN OIL MIX poprawia ogólny stan
zdrowia Twojego konia, jego odporność i
osiągnięcia. Dzienna dawka ma pozytywny
wpływ na wydolność.

50g na dzień dla kuca

Opakowanie:

100g na dzień dla dużego konia

3000ml

Przeciwskazania:

KIEDY PODAWAĆ ?

brak

Suplement jest dedykowany koniom
sportowym, które tylko potrzebują stałego,
wszechstronnego oraz innowacyjnego
produktu, w celu wsparcia funkcji mięśni
stawów, żołądka, odporności i poprawy
wydolności.

Podawaj od razu po okresie pocenia się –
maksymalnie 3 dni.

Skład: Maltodekstryna, 8,8% chlorek sodu,
1,5% chelat magnezu, 1,3% fosforan
monowapniowy, 1,3% chlorek potasu.
Dodatki: Witaminy i prowitaminy na kg: 210
000 mg Witamina C (kwas L-askorbinowy),
7500 mg Witamina C (askorbinian wapnia),
5000 mg Witamina E (octan all-rac-alfa
tokoferylu), 1100 mg Witamina B2, 1000 mg
Witamina B5 750 mg witaminy B1, 400 mg
witaminy B6.
Pierwiastki śladowe na kg: 16 mg glicyna
manganu / chelat manganu E5. Dodatki:
cytrynian trójsodowy

JAK PODAWAĆ ?
Dodaj 50ml do dawki żywieniowej.
EFEKTY
Stosuj przez przynajmniej 30 dni. Optymalne
60 dni.
Maksymalna dzienna dawka:
500ml dla kuca/dużego konia.
Przeciwskazania:
brak

Skład: olej lniany, olej szafranowy, olej z kiełków
pszenicy, olej z otrębów ryżowych, olej sojowy,
olej rzepakowy, olej z alg.
Dodatki: Witaminy i prowitaminy: 5000 mg / l
wit. E (RRR-alfa-tokoferol) (3a700), 5000 mg / L
palmitynianu askorbylu (wit.C).
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Dodatki aromatyczne: olejek czosnkowy, olejek
oregano, olejek rozmarynowy.

Opakowanie:

Analiza składu:

KIEDY PODAWAĆ ?

0,01% wilgotność
0,05% białko surowe
95,6% tłuszcze surowe

Suplement wymieszany z dzienną dawką
żywieniową wpływa na: regenerację mięśni,
układu odpornościowego, wytrzymałość,
utrzymanie ciąży, laktację.

2100g

Polecany dla wszystkich rodzajów koni.
JAK PODAWAĆ ?
Konie sportowe, klacz źrebna/karmiąca,
ogiery: 30g na dzień
Kuce, konie wykonujące lekką pracę, źrebaki:
15g na dzień
EFEKTY
Może być podawany przez dłuższy czas.
Przeciwskazania:
brak

VITA E & SELENIUM
Wieki temu, olbrzymie łąki składały się ze
wszystkich potrzebnych składników
odżywczych. Dzisiaj, ze względu na
ograniczone pastwiska, dieta konia jest
zaburzona. Zdarza się, że niektóre substancje
odżywcze są ograniczone.
VITA E & SELENIUM zawiera witaminę E,
Selen i lizynę najwyższej jakości i dostępności
dla organizmu. Wyżej wymienione składniki
krótko utrzymują się w organizmie konia.
Dlatego powinny być regularnie podawane,
szczególnie wtedy kiedy koń wykonuje trudne
ćwiczenia.
Witaminy, pierwiastki śladowe, aminokwasy
wspierają ogólny rozwój młodych koni i
źrebaków (silne kości, stawy i mięśnie).
Suplement odgrywa ważną rolę w
metabolizmie energetycznym. Przyczynia się
do poprawy wydajności i regeneracji,
szczególnie w przypadku mięśni po wysiłku.

LINAGLOW
Wyjątkowy 100% naturalny suplement dla koni
sportowych i hodowlanych oparty na
ekstrudowanym siemieniu lnianym, nasionach
lnu, płatkach cykorii (działanie prebiotyczne),
spirulinie (bogata w witaminy A, E, B, D),
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minerałach, kwasie Omega - 3 i probiotykach
w celu zoptymalizowania układu pokarmowego
i wsparcia układu odpornościowego.
Suplement zawiera wszystkie ważne witaminy
(1250mg/kg witaminy E i organiczny selen),
minerały, pierwiastki śladowe, oraz lizynę i
metioninę.
Wysoka zawartość tłuszczu przy niskiej
zawartości cukru i skrobi zapewnia powolne
uwalnianie energii.

KIEDY PODAWAĆ ?
•
•
•
•
•

Optymalna równowaga układu
pokarmowego
Wsparcie odporności
Więcej mocy i wytrzymałości.
Dodatkowa dawka witamin, minerałów
i pierwiastków śladowych.
Utrzymanie masy.

JAK PODAWAĆ ?
Zmieszaj 20-50 g na 100 kg masy ciała dla
konia / kuca.
EFEKTY
Codzienne podawanie przez minimum 30 dni,
najlepiej 60 dni.

Maksymalna dzienna dawka:
200 g na 100 kg masy ciała konia / kuca
dziennie.

LINSEED SAFETY OIL
OLEJ LNIANY
Len jest bogaty w kwas alfa-linolenowy, kwas
tłuszczowy omega-3 i polifenole. Korzeń
cykorii zawiera wysoką zawartość inuliny o
działaniu prebiotycznym na florę
jelitową. Bardzo skuteczny w przywracaniu
równowagi flory jelitowej. Spirulina to
niebiesko-zielone algi występujące w słonej
wodzie, które mają wysoką wartość odżywczą i
są bogate w witaminy (A, B, D i E). Zawiera
minerały, wysokiej jakości proteiny oraz kwasy
tłuszczowe omega - 3 wspomagające
prawidłowe funkcjonowanie organizmu
konia. Spirulina zawiera fikocyjaninę, która jest
jednym z najskuteczniejszych
przeciwutleniaczy.

Julian & Jones Linseed Safety Oil to olej
lniany, który zapewnia wolno uwalniającą się
energię. Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj oleju
dostarcza 2 do 3 razy więcej energii niż cukry.
JAK PODAWAĆ ?
Dodaj 50-100 ml dziennie do porcji
pokarmowej.
EFEKTY
Podawaj codziennie przez co najmniej 30 dni,
najlepiej 60 dni.
Maksymalna dzienna dawka:

Opakowanie:

200 ml dla konia / kuca

4kg lub 20kg

Przeciwskazania:
Brak znanych przeciwwskazań.
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Smakołyki dla koni nie zawierają sztucznych

słodzików, aromatów, barwników ani
konserwantów!
Opakowanie: 700 gr lub 4kg lub 25kg
Maksymalna dzienna porcja:
200 gr na 100 kg masy ciała.

Opakowanie:
3000 ml (miarka)
1 pojemnik wystarcza na około 60 dni.

SMAKOŁYKI
DLA KONI
NATURALLY LOVELY
HORSE TREATS

ALPINE HERBAL HORSE
BRICKS

Produkt marki Julian & Jones na bazie zbóż
kukurydzianych, buraków i płatków marchwi.

Zdrowe przysmaki o niskiej zawartości cukru,
wykonane z wysokiej jakości ziaren
(kukurydza, lucerna, len i soja) oraz starannie
dobranych świeżych ziół (kozieradka, oregano
i tymianek).

Marchew zawiera dużo witaminy A i cennego
beta-karotenu. Beta-karoten to prowitamina A,
która pomaga organizmowi przetworzyć
witaminę A. Marchew jest również bardzo
ważnym źródłem witamin B, C i potasu.
Buraki są bogate w składniki odżywcze i
błonnik. Oprócz przyjemnego naturalnego
słodkiego smaku burak jest zimowym „lekiem”
ze względu na dużą dawkę witamin i
przeciwutleniaczy. Witaminy A i C wspomagają
układ odpornościowy. Buraki czerwone są
również bogate w żelazo, magnez, potas i
kwas foliowy.

Nasiona lnu są bogate w błonnik, który
pochłania wilgoć w jelitach. Len jest bogaty w
kwas alfa-linolenowy, kwas tłuszczowy omega3 i polifenole. Są również bogate w
przeciwutleniacze.
Lucerna zawiera wysokiej jakości białko i jest
bogata w wapń.
Oregano to prawdziwy wzmacniacz układu
odpornościowego, niezwykle silny
przeciwutleniacz i wsparcie przy problemach
jelitowych.
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Smak kozieradki jest popularny wśród koni i
jest szczególnie bogaty w witaminę B6 oraz
minerały, takie jak żelazo, miedź, mangan,
magnez, fosfor, cynk, wapń, potas i selen.
Tymianek daje słodki aromatyczny smak.
Obecny tymol wspomaga drogi oddechowe.
Smakołyki Ziołowe nie zawierają sztucznych
słodzików, aromatów, barwników i
konserwantów!

Opakowanie: 900 gr lub 2,5kg lub 15kg

Maksymalna dzienna porcja:
200 gr na 100 kg masy ciała konia.

takich jak Myrothamnus flabellifolia i Bearberry,
czystych olejków eterycznych i Ichthyol Pale®.
Rewitalizuje zaatakowaną skórę, nawilża i
wzmacnia barierę ochronną skóry. Skóra
stanie się odprężona, nawilżona i
ukojona. Sierść stanie się czysta i lśniąca.
Koncepcja:
Szybka regeneracja skóry dzięki stabilizacji
naskórka.
Pochodne kwasu chinowego (Myrothamnus
flabellifolia) są dobrze znane w walce z
reakcjami alergicznymi, gojeniu się oparzeń i
ran.
Ponadto przyczynia się do ochrony lipidów
skóry (błony komórkowej i macierzy
zewnątrzkomórkowej lipidów) przed
utlenianiem oraz do ochrony błony komórkowej
przed uszkodzeniami spowodowanymi
okresami suchymi.
Arbutyna (mącznica lekarska) jest
glikozydem; glikozylowany hydrochinon
ekstrahowany z mącznicy lekarskiej.
Mącznica lekarska posiada właściwości
przeciwsłoneczne.

PRODUKTY
PIELĘGNACYJNE

Pozostałe składniki aktywne to mikroelementy,
takie jak polifenole i trehaloza. Polifenole są
bogate w przeciwutleniacze. Trehaloza jest
naturalnie występującym disacharydem z
wiązaniem alfa. Wpływa na zdolność roślin i
zwierząt do znoszenia długotrwałych okresów
suszy. Posiada wysokie zdolności
zatrzymywania wody.
Sposób użycia:
Dobrze wmasować w sierść, pozostawić na
kilka minut (5-10 min) i spłukać letnią wodą.
Opakowanie:

ALPINE NO ITCH
SHAMPOO
Delikatny, kojący szampon z innowacyjnym
szwajcarskim składnikiem MYRAMAZE®.
Szampon łączy w sobie najwyższą jakość
mieszanki naturalnych substancji
nawilżających, kojących ekstraktów roślinnych,

100ml, 500ml,
2000ml
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ALPINE NO ITCH BALM
BALSAM DO SKÓRY ŁAGODZĄCY
SWĘDZENIE.
ALPINE NO ITCH BALM to bardzo kojący
balsam dla koni ze skłonnością do
sezonowych podrażnień skóry, zwanych też
letnią egzemą. Ochrania i kontroluje
swędzenie.
OPAKOWANIE
50ml / 250ml
ZASTOSOWANIE
podrażnienia skóry na skutek warunków
atmosferycznych, ukąszenia owadów lub
przeciwłupieżowych, powierzchownych ran i
otarć.
SPOSÓB UŻYCIA
Balsam nałożyć na zmienioną chorobowo
skórę każdego dnia, gdy tylko skóra stanie się
podrażniona. Kontynuuj stosowanie balsamu 2
do 7 razy w tygodniu.
PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!

ALPINE
ANTIBAC GEL
ALPINE ANTIBAC GEL to żel złożony z tlenku
cynku, który ma właściwości antyseptyczne i
pomaga odstraszać bakterie.
Idealny na zadrapania i inne podrażnienia
skóry (rany). Pomaga przywrócić równowagę
skóry, zwłaszcza w miejscach, gdzie skóra
miała kontakt z wilgotnym środowiskiem.
ZASTOSOWANIE
Wysokiej jakości składniki nawilżające
odżywiają i uelastyczniają spierzchniętą
skórę. Może być stosowany profilaktycznie w
celu ochrony przed wilgocią i bakteriami.
SPOSÓB UŻYCIA
Żel nakładać na zmienioną chorobowo skórę
codziennie, aż rana się zagoi lub ustąpi
podrażnienie.
Opakowanie:
50 ml / 250ml
PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!
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COOL IT DOWN

GLETSJER COOLING CLAY

ŻEL CHŁODZĄCY DLA KONI

CHŁODZĄCA GLINKA NA NOGI, STAWY I
ŚCIĘGNA.

Skoncentrowany nietłusty żel chłodzący, który
jest wysoce skuteczny w zwalczaniu
miejscowych dolegliwości i naprężeń tkanek
spowodowanych wysiłkiem fizycznym lub
siniakami.

SWISS GLETSJER CLAY to glinka,
wzbogacona naturalnymi substancjami,
olejkami eterycznymi i minerałami, które powoli
chłodzą zmęczone nogi.

Umożliwia optymalny masaż. Świeży zapach
roślinny sprawia, że jest przyjemny w użyciu.

Olejki eteryczne mają właściwości
uspokajające. Dzięki temu mogą pomóc
zmniejszyć obrzęk.

PODANIE
Działa kojąco i odciążająco :
Mięśnie, stawy i ścięgna
po ciężkich ćwiczeniach, zawodach,
transporcie
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Wmasuj żel w nogi cienkimi warstwami. Nie
wymaga spłukiwania.
Może być stosowany pod bandaż.
PRZECIWWSKAZANIA
NIE STOSOWAĆ ŻELU NA
ZACZERWIENIONĄ LUB USZKODZONĄ
SKÓRĘ.
Opakowanie:
50ml lub 500ml

Opakowanie:
1,5 kg / 140g / 4,5 kg
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Szybkie chłodzenie : Nałóż grubą warstwę
glinki na nogę. Niech całkowicie wyschnie.
Nogi należy spryskiwać zimną wodą, aż glina
zniknie.
Powolne chłodzenie : nałóż glinkę na ścięgno i
nałóż mokry papier na warstwę
gliny. Zabandażuj nogę.
PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!
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GLETSJER WATER
LINIMENT

APPLE HYDRO & BOOST
SHAMPOO

GLETSJER WATER LINIMENT
ODŚWIEŻAJĄCY I REWITALIZUJĄCY

SZAMPON, ODŻYWKA I ŚRODEK
UŁATWIAJĄCY ROZCZESYWANIE.

Pobudza i łagodzi przeciążone ścięgna i
mięśnie po intensywnym treningu lub obfitym
poceniu się.

FRUITY SHINE WASH to wysokiej jakości
szampon nawilżający, odżywka i środek
ułatwiający rozczesywanie o neutralnym PH.

Płyn wykonany jest naturalnych składników,
które pomagają złagodzić drobne sztywności i
dyskomfort.

Ten intensywnie pieniący, skoncentrowany,
głęboko oczyszczający szampon zapewni
Twojemu koniowi wyjątkową czystość i
natychmiastowe orzeźwienie.

PODANIE
PODANIE
Idealny sposób na odświeżenie ciała i
rewitalizację mięśni po wysiłku!

Czyści, odświeża i nawilża dzięki pysznemu
owocowemu zapachowi.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Dodaj 15 ml do 4 l wody. Za pomocą gąbki
nałóż tę mieszankę na ciało, zwłaszcza nogi i
plecy.
Można go spłukać, ale nie jest to konieczne.

Szampon spłukuje się szybko i łatwo, można
go używać zarówno w postaci rozcieńczonej,
jak i nierozcieńczonej.
Spłucz letnią wodą.

PRZECIWWSKAZANIA

PRZECIWWSKAZANIA

NIE UŻYWAJ LINIMENTU NA
ZACZERWIENIONĄ LUB USZKODZONĄ
SKÓRĘ!

NIE UŻYWAĆ NA OCZY!

Opakowanie:

Opakowanie:

100ml / 500ml/ 2000ml

100ml / 500ml / 2000ml
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SWISS ANTIBAC
SHAMPOO 10%

PERFECTIONIST
SHAMPOO

SKONCENTROWANY I GŁĘBOKO
OCZYSZCZAJĄCY SZAMPON Z 10%
ZAWARTOŚCIĄ JODU.

WIELOFUNKCYJNE OCZYSZCZANIE I
WYBIELANIE.

Pomaga w zwalczaniu podrażnień i zabija
bakterie, wirusy i grzyby. Tworzy bogatą pianę,
która wnika głęboko i oczyszcza
zanieczyszczone obszary.

PERFEKCYJNY BODY WASH to bardzo
skoncentrowany, odświeżający i głęboko
oczyszczający szampon.

Regularne stosowanie pomoże zmniejszyć
ryzyko trudnych do wyleczenia chorób skóry.

Szampon przeznaczony jest do usuwania
uporczywych plam, a unikalna formuła
zapewnia Twojemu koniowi długotrwały,
naturalny połysk.

OPAKOWANIE

OPAKOWANIE

℮500 ml / 17,60 fl oz
℮100 ml / 3,53 fl oz

℮2000 ml / 70,39 fl oz
℮500 ml / 17,60 fl oz
℮100 ml / 3,53 fl oz

PODANIE
Idealny do skóry suchej, zniszczonej,
swędzącej, łuszczącej się
Zmiękcza i ułatwia usuwanie strupów i łupieżu
sierści.
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nawilżyć skórę, wmasować gotowy do użycia
szampon aż do momentu powstania warstwy
piany, odczekać kilka minut i dokładnie spłukać
ciepłą wodą.
PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!

PODANIE
Usuwa różnokolorowe trwałe plamy oraz
podkreśla białe ślady!
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Szampon rozcieńczyć ciepłą wodą, dobrze
wetrzeć w sierść i spłukać letnią wodą.

PRZECIWWSKAZANIA
NIE UŻYWAĆ NA OCZY!
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SOS SPOT SPRAY

ROYAL SHINENESS

ODPLAMIACZ I WYBIELACZ

DŁUGOTRWAŁY I SILNY ŚRODEK
UŁATWIAJĄCY ROZCZESYWANIE O
ŁAGODNYM KWIATOWYM ZAPACHU I
WYJĄTKOWEJ FORMULE.
WIELOFUNKCYJNA POMOC W
PIELĘGNACJI.

SOS SPOT SPRAY to szybko działający i
samoczyszczący szampon, który pozwala
utrzymać konia w czystości bez użycia wody.
Idealny do pielęgnacji w ostatniej chwili
podczas konkursów i pokazów.
OPAKOWANIE
℮500 ml / 17,60 fl oz
℮100 ml / 3,53 fl oz
PODANIE
Usuwa różnokolorowe plamy oraz pozostawia
białe ślady, które wyróżniają się!

Dociera do każdej łodygi włosa, aby nie plątać
grzywy i ogona. Sierść staje się gładka i
lśniąca, podkreślając koloryt.
Odpycha kurz, brud i plamy, dłużej utrzymując
konia w czystości.
Piękny połysk i perfekcyjna pielęgnacja sierści!
OPAKOWANIE

Szybko działający i szybkoschnący. Nie
wybarwia sierści.

100ml / 500ml / 3000ml

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Odpycha brud, kurz i plamy, oszczędzając
czas pielęgnacji.
Rozjaśniacz
Jako środek ułatwiający rozczesywanie
Jak odżywka

Spryskać bezpośrednio na plamy lub
wmasować wilgotną gąbką / szmatką i
wytrzeć. Rezultaty są natychmiastowe.

PODANIE

PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Jako środek ułatwiający rozczesywanie:
rozpylić na ogon i grzywę, pozostawić do
wyschnięcia, a następnie rozczesać.
Jako rozjaśniacz : spryskaj sierść, po
wyschnięciu użyj wełnianą szmatką.
PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!
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HOOF RESILIENCE
NEUTRAL – LAUREL SHINY BLACK
TRADYCYJNIE WYPRODUKOWANY SMAR
DO KOPYT
Mieszanka starannie dobranych olejków, które
można stosować do pękniętych, wrażliwych
i/lub kruchych kopyt.
Poprawia jakość kopyt i wspomaga ich wzrost
oraz zapewnia optymalną równowagę wilgoci.
Kolory: neutralny, laurowy, czarny
LAUREL – w swoim składzie zawiera olej
laurowy. Olej laurowy wykazuje silne działanie
antybakteryjnie i wzmacniające, dlatego kopyto
utrzymywane jest w dobrej kondycji.
OPAKOWANIE
℮850 ml / 29,92 fl oz
℮40 ml / 1,35 fl oz
2500ml
PODANIE
Obecność określonych olejków eterycznych
zapewnia efekt sprężystości i sprawia, że
kopyta twojego konia błyszczą
INSTRUKCJE STOSOWANIA
Ważne jest, aby nakładać go kilka razy w
tygodniu na zewnętrzną stronę oczyszczonego
i wilgotnego kopyta
Zawiera tylko naturalne produkty, takie jak olej
laurowy, olej z wątroby dorsza, wosk pszczeli i
tłuszcz z grzywy.
PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!

HORSE LIPSTICK HYDRA –
FIX
Chroni i pielęgnuje obolałe, szorstkie lub
popękane kąciki ust i nosa.
Działa nawilżająco i łagodząco dzięki
Defensil®
Zmniejsza swędzenie
Działa przeciwzapalnie.
Naprawia barierę skórną.
Zawiera filtry przeciwsłoneczne.
Zapach jabłkowy
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Stosowanie: rozprowadzić równomiernie na
wrażliwych miejscach.
Środki ostrożności: Zawsze testuj produkt na
małej powierzchni przed pierwszym użyciem.
Skład: wyciąg z kardiospermum halicacabum,
olej ze żmijowca, olej słonecznikowy i
tokoferol.
Produkt spełnia wymagania przepisów
antydopingowych FEI i Jockey Club.

INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nałóż go na skórę (wilgotną) szmatką lub
gąbką.
Późniejsze polerowanie (wełnianą) szmatką
może nawet wzmocnić efekt połysku.
PRZECIWWSKAZANIA
NIE UŻYWAĆ NA ZAMSZ!

Opakowanie: 50ml

PIELĘGNACJA
WYROBÓW
SKÓRZANYCH
LEATHER TOTAL
REVITALIZER
TRADYCYJNA PIELĘGNACJA SKÓRY
Unikalna formuła J&J LEATHER TOTAL
REVITALIZER odżywia każdy rodzaj skóry,
utrzymując ją elastyczną i pozostawiając
wysoki połysk, nie powodując śliskości skóry.
Pasta do natłuszczania z oleju rybnego
zapewnia wysoką ochronę i sprawia, że cała
skóra jest wodoodporna.
Kolor neutralny / przezroczysty.

LEATHER CLEAN &
CONDITIONER
DO USUWANIA PLAM I DOKŁADNEGO
CZYSZCZENIA GŁADKIEJ SKÓRY
Usuwa zabrudzenia i osady spowodowane
produktami na bazie silikonu i żywicy.
Zmiękcza wysuszoną skórę i zapobiega jej
twardnieniu.
Nie zatyka porów w przeciwieństwie do
kremów i past.
OPAKOWANIE

Opakowanie:
30ml / 150ml / 550ml
PODANIE
Nadaje się do każdego skórzanego
wyposażenia dla koni, do butów,
skórzanych toreb, pasków, ...

℮500 ml / 17,60 fl oz
℮100 ml / 3,53 fl oz
e2000 ml
PODANIE
Nieagresywna formuła
Nadaje skórze połysk
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INSTRUKCJE STOSOWANIA
Nałóż na skórę wilgotną gąbką lub szmatką.
PRZECIWWSKAZANIA
TYLKO DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO!

POMPKA DO BUTELKI 2
LITROWEJ
Pompka do butelki 2l o średnicy 30mm.

