Hoof Oil for improved hoof quality

PODO
GUARD
Cavalor PodoGuard is een uniek mengsel van voedende en
essentiële oliën dat diep in de hoef dringt om een optimale
hoefverzorging te verzekeren.

NO HOOF, NO HORSE
Wist je dat een gezonde hoef uitzet
en samenkrimpt wanneer het paard
beweegt? Dit is mogelijk door de
natuurlijke flexibiliteit van de hoef.
Grote schommelingen in temperatuur
en vochtigheid tussen dag en nacht,
vooral tijdens de zomer, zullen het
voor de hoeven moeilijk maken
hun vocht vast te houden. Te droge
hoeven zullen de flexibiliteit van de
hoef belemmeren, wat resulteert in
brokkelhoeven.
De voedende olie in Cavalor
PodoGuard zal diep in de hoef dringen
en daar een optimale vochtbalans
creëren. Dit zal resulteren in een
betere groei, ontwikkeling en kwaliteit
van de hoef. Brokkelhoeven en
beschadigde hoeven zullen sneller
kunnen herstellen terwijl een gezonde
hoef in de plaats groeit.
Te veel vocht is ook niet goed. Hoeven
bestaan voornamelijk uit keratine.
Dit is hetzelfde eiwit waaruit ook
vingernagels bestaan. Als ze geweekt
worden in water en modder, zullen ze
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zacht worden. In die omstandigheden
zal de hoef ook zijn natuurlijke oliën
verliezen, wat hem gevoeliger maakt
voor indringers.
In dat geval, zal Cavalor PodoGuard
als een antibacterieel laagje
functioneren dat vocht en microorganismen buiten houdt.
Dit alles maakt Cavalor PodoGuard
het ideale mengsel om de hoeven
tegen welke omgeving dan ook te
beschermen. Hou er steeds rekening
mee dat naast verzorgingsproducten
ook voeding een grote invloed heeft
op de hoefgezondheid.

CAVALOR
PODOGUARD

Effective
Natural

OMSCHRIJVING
Bruine vloeistof
GEBRUIKSAANWIJZING
In een droge omgeving:
Gebruik Cavalor
PodoGuard verschillende
malen per week op een
gereinigde droge hoef
om de verdamping van
water te voorkomen
en brokkelhoeven te
behandelen.
In een natte omgeving:
Gebruik Cavalor
PodoGuard verschillende
malen per week op een
gereinigde en droge hoef.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
Deze vloeistof veroorzaakt
irritatie. Vermijd contact
met de ogen en de huid.
BEWARING
Buiten het bereik
van kinderen en op
een droge, koele
plaats bewaren.
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HOOF CARE

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

EAN-CODE

12

PODOGUARD
500 ML / 16,9 fl.oz.

BLIK +
BORSTEL

5

PODOGUARD
2 L / 67,6 fl.oz.

NAVULZAK
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