Silne mięśnie

Zdrowa skóra
Fly Guard Natural Spray

Kompozycja naturalnych olejków eterycznych
Kompozycja
naturalnych
olejków
eterycznych zawartych w FLY GUARD NATURAL SPRAY maskuje zapach
końskiego potu. Dzięki zawartości
olejku
z
drzewa
herbacianego
preparat
pomaga łagodzić świąd
po ukąszeniach owadów.
Przed użyciem wstrząsnąć.

500ml

Fly Guard Natural Gel

Kompozycja naturalnych olejków eterycznych
FLY GUARD NATURAL GEL
neutralizuje
zapach
końskiego potu. Żelowa formuła sprawia,
że doskonale sprawdza się jako ochrona
delikatnych
okolic
głowy oraz innych partii
ciała. Polecany dla koni,
które nie tolerują produktów w sprayu. Może być
stosowany zarówno u koni dorosłych jak i źrebiąt.
Nie powoduje przebarwień sierści.

Zadbany sprzęt

Ice Relax

Leather Cleaning Spray & Foam

Żel chłodzący
Żel chłodzący ICE RELAX regeneruje zmęczone mięśnie i stawy. Dzięki
specjalnie dobranym składnikom żel chłodzi i zmniejsza odczuwanie
bólu, eliminuje świeżo powstałe obrzęki i stany zapalne. Dzięki zawartości
D-Pantenolu i naturalnych ekstraktów roślinnych wpływa łagodząco
na ewentualne podrażnienia. Żel można stosować na zawodach.

500ml | 300ml

250ml

Thermo Effect

Skin Protection
Maść na grudę

500ml | 300ml

Eye & Muzzle Wipes

Skin Comfort

Chusteczki do oczu i chrap

500ml

Shine & Protect Leather Oil

Wcierka rozgrzewająca

Maściowa
kuracja
na
grudę
SKIN
PROTECTION
przeznaczona jest dla skóry koni zaatakowanej
tzw. grudą, egzemą
skórną oraz podatnej
na pękanie. Specjalnie dobrane składniki
pozwalają na kompleksowe działanie preparatu
w walce z grudą.

Pianka
czyszcząca
LEATHER
CLEANING SPRAY & FOAM doskonale
usuwa brud, kurz, pot i sól z powierzchni
skórzanych. Zapobiega powstawaniu plam i pojawianiu się pleśni jednocześnie pielęgnując skórę. Stosowana systematycznie w połączeniu
z
nabłyszczającym
impregnatem
Black Horse zapewnia optymalną
kondycję wyrobów skórzanych przez
długie lata.

Rozgrzewająca wcierka THERMO EFFECT uwalnia mięśnie od napięć i skurczy
oraz wspiera regenerację układu ruchu. Kompozycja ekstraktów roślinnych
uśmierza bóle powstałe na skutek przeciążeń, zapobiega powstawaniu
zakwasów i zmęczeniu mięśni. Dodatkowo poprawia elastyczność ścięgien.
Produkt może być aplikowany poprzez wtarcie, jak i w formie okładu.

Olej SHINE & PROTECT LEATHER OIL
do wyrobów rymarskich głęboko nawilża, odżywia i uelastycznia
skórę. Olej bardzo szybko się wchłania
nie pozostawiając plam. Przeznaczony jest w szczególności do pielęgnacji wyrobów nowych lub mocno
wysuszonych i dawno niekonserwowanych.

500ml | 300ml

500ml

Shinning Leather Grease

Balsam na otarcia

Chusteczki
nawilżane Eye & Muzzle Wipes
do pielęgnacji oczu,
nozdrzy i chrap pozwolą w prosty sposób
utrzymać w czystości
wrażliwe okolice głowy
konia. Doskonale sprawdzają się w sytuacjach
wymagających czyszczenia konia, kiedy niemożliwe
jest użycie wody.

Balsam
na
otarcia
SKIN COMFORT łagodzi
podrażnienia i napięcia skóry, uelastycznia ją. Przeznaczony
jest
do
pielęgnacji
miejsc częstych przesuszeń, otarć i zadrapań
naskórka.

48 szt.

300ml

Impregnat
SHINNING
LEATHER GREASE nadaje blask, odżywia
i uelastycznia skórę.
Wnika głęboko, nadając
gładkość i elastyczność.
Preparat
zapobiega
pękaniu skóry i przedostawaniu się do jej
wnętrza wilgoci i brudu. Nie pozostawia tłustych
śladów.

300ml

SIŁA
ZDROWIE
PIĘKNO
bok@blackhorse.org.pl
@blackhorse_cosmetics
Black Horse- Najlepsze kosmetyki dla koni

Lśniące włosie

Mocne kopyta

Lśniące włosie

Shining Gloss Original

Kashmir Touch

Suchy szampon

Lotion nabłyszczający KASHMIR
TOUCH nadaje włosiu i sierści konia jedwabisty połysk.
Dzięki
zawartości
protein
kaszmiru sprawia, że włosy stają
się miękkie, gładkie i błyszczące,
a także odporne na działanie
czynników zewnętrznych.

Dwufazowa odżywka SHINING GLOSS ORIGINAL ułatwia rozczesywanie,
nawilża, odżywia, wzmacnia grzywę i ogon. Dodatkowo ma działanie
łagodzące, niweluje świąd oraz zapobiega oznakom łupieżu. Odżywka
zastosowana na świeżo umytą i wysuszoną sierść pozostawia niewidzialny
film ochronny, który zabezpiecza przed osadzaniem się kurzu oraz nadaje
włosiu naturalny połysk.

Perfect Hoof

Quick Clean

Nabłyszczający lotion

Dwufazowa odżywka

Olej do kopyt

Suchy
szampon
QUICK
CLEAN
niweluje przebarwienia z błota, trawy,
mocznika
oraz
obornika.
Dzięki
substancji łagodzącej nie powoduje podrażnień skóry konia. Produkt
polecany dla koni o maści siwej, białej,
srokatej, tarantowatej.

Shining Gloss Glamour

500ml | 150ml

Dwufazowa odżywka SHINING GLOSS GLAMOUR przeznaczona jest
do pielęgnacji końskiego włosia. Dzięki zawartości kompleksu owocowego: malina, jabłko, brzoskwinia, kiwi, papaja, ogórek i truskawka działa
nawilżająco, odświeżająco i nabłyszczająco ułatwiając rozczesywanie grzywy i ogona. Idealnie nadaję się dla koni o grubej, gęstej grzywie
pozbawionej blasku i nawilżenia.
Przed użyciem wstrząsnąć.

Szampon KERATIN BATH zapewnia
odbudowę i wzmocnienie struktury włosia. Dzięki specjalnej formule
z zawartością keratyny sierść i włosie
stają się bardziej miękkie i lśniące.
Dodatkowo chroni włos przed szkodliwym działaniem promieniowania
UV i wiatru.

500ml

500ml

White Gloss

Dwufazowa odżywka

Dwufazowa odżywka SHINING GLOSS VITAL ułatwia rozczesywanie,
nawilża i chroni włosie przed działaniem czynników zewnętrznych. Zawarty
w produkcie kompleks roślinny z roślin leczniczych: lawendy, szałwii,
rozmarynu i tymianku ma działanie przeciwłupieżowe, przeciwświądowe
i przeciwgrzybiczne, jednocześnie nadając włosom połysk i miękkość.
Przeznaczona dla koni o słabym włosiu oraz skórze skłonnej do podrażnień.

Pasta siarczanowa

Maść do kopyt NATURAL REPAIR nawilża, uelastycznia i odżywia
róg kopytowy. Przyspiesza wzrost kopyt oraz regenerację uszkodzonej puszki
kopytowej. Zawarte w maści oleje powodują powstanie ochronnej
warstwy, która chroni przed wysuszeniem i szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych.

Pasta siarczanowa BLUE PROTECT to skoncentrowany
trójfazowy preparat zalecany dla koni z problemem
gnijących strzałek i słabej podeszwie kopyta, a także stojących
na wilgotnym podłożu. Wzmacnia i chroni podeszwę kopyta.

500ml

500ml | 300ml

Strong Step

Glossy Look

Szampon dla siwych koni

Blue Protect

Maść do kopyt

Szampon PURE SHOWER delikatnie i skutecznie oczyszcza, przywracając równowagę hydrolipidową naskórka i włosia. Chroni skórę,
łagodzi objawy świądu oraz zapobiega
oznakom łupieżu. Formuła wzbogacona olejem arganowym sprawia,
że
włosie
i
sierść
nabierają
jedwabistego blasku i miękkości.

750ml | 150ml
Shining Gloss Vital

Natural Repair

Szampon wzmacniający

Szampon pielęgnacyjny

550ml

500ml

Keratin Bath

Pure Shower

Dwufazowa odżywka

Olej do kopyt PERFECT HOOF to wysokiej jakości kompozycja olejów
naturalnych i witaminy E. Silnie nawilża i odżywia kopyta nadając
im sprężystość i wygładzając. Dodatkowo tworzy barierę ochronną
zabezpieczającą przed działaniem wilgoci, wzmacniającą i zapobiegającą
pękaniu kopyt. Zapewnia długotrwały połysk.
Produkt dostępny w wersji z pędzlem i bez pędzla.

Przed użyciem wstrząsnąć.

750ml | 150ml

Mocne kopyta

Maska

Dry Hoof

Maska do kopyt

Szampon WHITE GLOSS dedykowany jest dla koni jasnych maści.
Dzięki zawartości ekstraktu z rumianku
oraz ekstraktu z cytryny usuwa plamy,
nawilża włosie i nadaje mu połysk.
Nie zawiera drażniących substancji zapachowych i nie podrażnia
gruczołów skórnych.

Nawilżająca
maska
do
grzywy
i ogona GLOSSY LOOK zapewnia
długotrwały
efekt
wygładzenia
i nawilżenia. Ułatwia rozczesywanie
splątanego włosia, odżywia i wzmacnia jego strukturę. Produkt idealny
dla koni, które boją się dźwięku
spryskiwaczy.

500ml

500ml

Wysuszający spray

Maska do kopyt w żelu STRONG STEP wzmacnia kopyto poprzez utrzymanie odpowiedniego nawilżenia. Zawarte w maści masło shea, lanolina oraz
olej z awokado i witamina E zapobiegają pęknięciom i stymulują wzrost
zdrowego kopyta. Żelowa formuła maski ułatwia aplikację nawet w niskich
temperaturach.

Spray do kopyt DRY HOOF to płynny preparat przeznaczony do pielęgnacji okolic rowków strzałkowych i podeszwy kopyta. Kompozycja siarczanów
działa ściągająco, antyseptyczne i przeciwzapalnie. Likwiduje bakterie
i grzyby. Do stosowania profilaktycznie oraz w zaawansowanych
przypadkach gnicia strzałki kopytowej. Poprawa widoczna już po 3-4 dniach
stosowania.

500ml

300ml

Przed użyciem wstrząsnąć.

750ml | 150ml

