
                      

Liquid Conditioner
Produktbeskrivning
Lättflytande hovolja med praktisk, inbyggd 
pensel för enkel och smidig applikation.

Information
Hornsprickor och bristfällig hornkvalitet upp-
står vanligen till följd av felaktiga belast-
ningar och förlorad elasticitet i 
hornkapseln på grund av uttorkning. 
Vid regelbunden användning hjälper 
Hooflex hoven att bibehålla fuktba-
lansen som behövs för att bibehålla 
elasticiteten. 
Hooflex Liquid Conditioner skapar en 
delvis genomsläpplig, skyddande 
barriär av vaselin och neatsfootolja 
vilken är gynnsam för hovens 
fuktbalans. 
Oljans aktiva ingredienser bidrar till 
god horntillväxt och hjälper sula, 
stråle och hovvägg att bibehålla sin 
elasticitet och stötdämpande förmåga 
vilket minimerar risken för hornsprickor.
Hovväggens tillväxt sker från kronranden. För optimal till-
växt och kvalitet är det av stor vikt att kronranden är oskadad,  
mjuk och flexibel. 
Genom att massera in Hooflex Liquid Conditioner i kron-
randen stimuleras cirkulationen och kronrandens elasticitet 
bibehålles.
Hooflex conditioner fungerar samtidigt som polish och ger 
hoven en fin glans och ett välvårdat utseende vid tävling och 
utställning.

Bruksanvisning
Kratsa och rengör hästens hovar med torr borste. 

Pensla därefter hovarna minst 2 gånger per vecka och massera 
kronränderna för att stimulera tillväxt.

Deklaration
Vaselin, Neatsfoot olja, lanolin, terpentin, trätjära, 
kolofonium, Chloroxynol, 1,5%. 

(Antibakteriell effekt förebygger infektiösa tillstånd)
(Bibehåller fuktbalansen)

Användningsområde
Hovvård

Trush Remedy
HOOFLEX

Produktbeskrivning 
Djupverkande antibakteriell och svampdödande lösning att 
användas mot strål- och bärrands-röta.

Användningsområde
Vid fuktig väderlek och miljö skapas en för bakterier och 
svamp mycket gynnsam miljö fram för allt i hästars hovar. 
Detta ger grogrund för vanliga problem som strålröta och 
”white line disease”(bärrandsröta).

Information
Hooflex Thush Remedy är en djupverkande, antibakteriell och 
svampdödande lösning. Lösningen appliceras lätt även i djupa 
strålfåror tack vare sin anpassade pip vilken säkerställer att 
formulan hamnar där den bäst gör nytta. Lösningen har god 
penetrationsförmåga vilket medger fördelning även i djupare 
fickor och sprickbildningar.

• Dödar bakterier och svampar som orsakar strål- och      
               bärrands-röta
• Främjar tillväxt av frisk vävnad
• Svider inte, fräter inte, torkar inte ut hoven
• Innehåller inte formaldehyd

Bruksanvisning
Rengör hoven noga och avlägsna överflödigt 
och skadat horn. För bästa resultat be 
hovslagaren att rensa upp sula och stråle 
noggrant. 
”Dränk” skadad vävnad 2 gånger om 
dagen i 3 dagar och därefter 1 gång per 
dag till vävnaden normaliserats och 
”torkat upp”.
Underhåll därefter hovarnas status 
genom att applicera Thrush Remedy 
1 gång i veckan för att motverka in-
fektioner. Vid långvariga problem eller 
om hästen visar hälta ska veterinär 
konsulteras.
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