
DIAMOND HOOF DEFENDER
Renser og beskytter dypt 
Diamond Hoof Defender er et 
antiseptisk produkt som rengjør og 
desinfiserer hoven. Dette hjelper til 
å beskytte mot hovsykdommer som 
skyldes bakterier og sopp (f.eks. 
WLD og bakterieinfeksjoner).

DAGLIG PLEIEHOVPLEIE

DIAMOND HOOF CONDITIONER
Forsegler og polerer
Dobbeltvirkende formel som er lett 
å bruke. Herder hoven og skaper en 
barriere mot infeksjon. Hjelper også til 
med å opprettholde elastisiteten og en 
sunn fuktighetsbalanse. Dekker feil og 
gir en skinnende look. Meget praktisk 
ved ekstremt tørre eller våte forhold.

DIAMOND THRUSH TREATMENT
Blue gel formula
Denne antiseptiske blå 
geléen reduserer bakterie- og 
soppmengden, og danner 
et beskyttende lag mellom 
bakterieinfeksjonen og friskt vev. 
Når fargen på gelen er blitt svakere 
er det på tide å gjenta behandlingen.

DIAMOND HOOF BIOTIN
Stimulerer hornvekst 
Fôrtilskudd. Hjelper til å bygge sterke 
høver, blank pels og frisk hud. Kan 
også brukes for følsomme hover 
og dårlig hornkvalitet. Inneholder 
ikke bare Biotin, men også andre 
vitaminer og sporelementer, for 
bedre resultater.

HOV- OG HESTEPLEIE



Om Diamond 
Diamond alliance er en tankesmie med 
innovatører, som Royal Kerckhaert Horseshoe 
Factory har etablert. Kjernen utgjøres av en 
gruppe engasjerte, fagkyndige eksperter fra 
forskjellige bransjer.

Ved å kombinere individuelle styrker 
med innovasjon og topp moderne 
produksjonsteknologi er vi i stand til å heve 
bransjestandarden og gi deg en enda bedre 
opplevelse, hver gang.

Når du velger Diamond vet du at du alltid 
bruker de beste produktene som finnes på 
markedet.

Om Kerckhaert 
Royal Kerckhaert Horseshoe Factory er den 
største uavhengige produsenten av hestesko, 
hesteskosøm og hovslagerverktøy. 

Fire generasjoner i Kerckhaert-familien har 
kombinert praktisk erfaring med avansert 
teknologi for å møte de spesifikke kravene fra 
hovslagere over hele verden helt siden 1906. 

Kerckhaert-produkter er anerkjente over hele 
verden som ledende i hestebransjen, både når 
det gjelder deres innovative, kompromissløse 
design og konsistente høye kvalitet.

Hvor kan jeg kjøpe?
Kerckhaert, Liberty og Diamond-produkter og 
-tjenester er tilgjengelige globalt, gjennom 
Kerckhaerts partner- og forhandlernettverk i 
80 land.

HOVPLEIE HOVPLEIE

Oppfyller FEI-forskrifter og løps forskrifter

Produsert på 

en bærekraftig 

måte, i henhold til 

oppdatert kunnskap 

om hesteernæring.

Hesten kan utnytte 

alle næringsstoffer 

effektivt.

50 % mindre sukker 

enn andre ledende 

merker.

Stimulerer et sunt 

immunsystem.

Ingen oppvarming 

av ingrediensene!

Hjelper til å bygge 

sterke høver.

Inneholder de viktigste næringsstoffene som hester vanligvis mangler når de 
fôres på en standarddiett av gress, høy og korn. Laget av en rik kombinasjon 
av engplanter, urter, frø og havalger, hver målekopp er fullpakket av essensielle 
næringsstoffer som aminosyrer, omega-3-fettsyrer, vitaminer og mineraler 
og sporstoffer. Diamond Digestive Formula™ garanterer at alle ingredienser 
effektivt kan utnyttes av hesten.

*Hovedfôret må bestå av gress/høy, korn og rikelig med friskt drikkevann. Alle hesteraser trenger 
mye bevegelse hver dag.

Vet du hva som mangler i 
dietten til hesten din?

Stimulerer 

helse- og 

hovkvalitet

Fôrtilskudd* til 
tamhester i alle aldre.

Visste du at du også kan bruke 
Hoof & Horse Formula som 
helse- og vitalitetsforsterker? 
Du fordobler ganske enkelt 
den daglige dosen de første 
2-4 ukene. Fortsett deretter å 
bruke den som fôrtilskudd.
Kan også brukes i en 
begrenset diett.

TIPS

Sørg for at hesten din 
får alle de essensielle 

næringsstoffene  
ved ganske enkelt å 

tilsette Diamond Hoof 
& Horse Formula til 

hestenes daglige diett!

Blandes 

lett i 

hovedfôret!

Hva DU kan gjøre for å 
hjelpe hesten din med 
å få STERKE HØVER.

Den beste dietten for hester 
inneholder en stor variasjon av 
næringsstoffer. Det er grunnen til at 
ville hester ikke bare spiser gress 
og korn, men også røtter, stilker, 
blomster, frukt og frø. Disse finnes 
i dusinvis av forskjellige eng- og 
skogsplanter. 

Tamhester trenger nøyaktig samme 
naturlige diett. Dessverre er det slik 
at når de fôres på en standarddiett 
og kun har små områder å beite, så 
finner de ganske enkelt ikke samme 
variasjonen i fytonæringsstoffer.  
De første tegnene på at hesten din 
mangler essensielle næringsstoffer 
er ofte dårlig hornkvalitet, følsomme 
eller sprukne høver og mindre 
glansete pels.

Vennligst besøk www.heimer.no
offisiell partner av Royal Kerckhaert Group i Norge.
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