
Cavalor Equi Wash 
Cavalor Bianco Wash 
Cavalor Star Shine

COAT CARE

Cavalor Equi Wash, Cavalor Bianco Wash ja Cavalor 

Star Shine puhdistavat, hoitavat, kostuttavat ja saavat 

hevosesti hännän, harjan ja karvapeitteen kiiltämään. Nämä 

tuotteet on suunniteltu erityisesti hevosen iholle säilyttämään 

siinä oikean pH:n ja pitämään jouhet ja karvapeitteen kiiltävänä 

useiden päivien ajan. 

Uusi koostumus
ent. Cavalor NorPlus

SKIN CARE
Cavalor Derma Spray 
Cavalor Derma Wash 
Cavalor MudDoc 
Cavalor Lurax

Cavalor Skin Care -sarja on tarpeellinen jokaiselle hevosen 

omistajalle taistelussa mikro-organismeja vastaan. Käytä Cavalor 

Derma Spray'tä desinfioimaan pieniä ruhjeita ja haavoja. Cavalor 

Derma Wash'ia käytetään parantamaan hevosesi hygieniaa ja 

auttaa pääsemään eroon sieni-infektioista, viruksista ja haitallisista 

bakteereista. Cavalor Lurax edistää haavojen paranemista ja 

rauhoittaa auringon polttamaa ihoa. Cavalor MudDoc'ia 

käytetään rivin hoitamiseen saamaan vuohiskuopat  jälleen 

terveiksi.

ent. First8 Spray
ent. Cavalor Hygienic Wash 
Uusi koostumus

Cavalor CoolSens 
Cavalor Recup Gel 
Cavalor Ice Clay

COOL CARE
ent. Cavalor Cooling Wash
ent. Cavalor Muscooler

Cavalor Cool Care -sarja ansiosta työskentely on 

hevosellesi miellyttävämpää. Anna hevosellesi virkistävä 

huuhtelu treenin jälkeen käyttämällä Cavalor CoolSens'iä.  

Cavalor Recup Gel'in vaikutus ulottuu syvälle hevosesi 

lihaksiin ja jänteisiin ehkäisten jäykkyyttä. Cavalor Ice Clay 

auttaa lihaksia ja jänteitä palautumaan nopeammin 

työskentelyn jälkeen.  

Cavalor PodoGuard 
Cavalor SoleMate 
Cavalor Dry Feet

HOOF CARE

"No hoof, no horse" (ei kavioita, ei hevosta).  Hyvä kosteustasapaino on sääntö 

nro 1 terveille ja vahvoille kavioille ja siksi Cavalor on kehittänyt PodoGuard'in . 

Sen päivittäinen käyttö estää myös kavioiden lohkeilemista. Cavalor SoleMate 

hoitaa arkoja kavionpohjia. Cavalor Dry Feet pitää säteen ja kavion pohjan 

kuivana ehkäisten sädemädän syntymistä. 

ent.Cavalor HoofOil Special 

Cavalor Leather Soap 
Cavalor Leather Shine

LEATHER CARE

Myös nahkavarusteista kannattaa pitää hyvää huolta. Helppo ja nopea 

varusteiden puhdistus jokaisen käyttökerran jälkeen vaatii sinulta vain vähän 

aikaa, mutta pidentää varusteiden käyttöikää huomattavasti.

Käytä Cavalor Leather Soap'ia päivittäin poistamaan likaa, rasvaa ja hikeä. 

Cavalor Leather Shine pitää nahan pehmeänä ja antaa sille kiiltoa!

Cavalor FlyLess 
Cavalor SwItch

Cavalor Sw-Itch ennaltaehkäisee ja helpottaa 

kutinaa tehokkaasti. Cavalor FlyLess pitää 

hyönteiset loitolla.
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