Because you care about your horse
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Cavalor FreeBute Gel
•
•

•

Krachtige, diep ontspannende werking op spieren,
pezen en gewrichten
Positieve invloed op de bloedsomloop
- Ondersteunt de warming-up & cooling-down
- Helpt afvalstoffen te verwijderen
- Vermindert zwellingen
Kan overal op het lichaam gebruikt worden

“Ik gebruik Cavalor FreeBute Gel na elke zware wedstrijd op
alle benen en ik voel echt dat mijn paarden de dag erna veel
frisser zijn. De benen zijn helemaal niet meer gezwollen na het
aanbrengen van FreeBute Gel.” - Simone Blum
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Cavalor PodoGuard
Unieke hoefolie die de hoef diep voedt en optimaal
verzorgt
• Ondersteunt de vochtbalans van de hoef
• Stimuleert een gezonde hoefgroei en -kwaliteit
(voorkomt brokkelhoeven)
Beschermt de hoef tegen bacteriën (voorkomt
•

CONSUMER LINE
altijd tot uw dienst
T +32 (0)9 220 25 25
care@cavalor.com
www.cavalor.com
www.cavalorgames.com

“Een goede gezondheid van mijn paarden begint bij gezonde
hoeven. Cavalor PodoGuard versterkt de hoeven en zorgt ervoor
dat ze glanzen. Ik hou ervan wanneer ik in de stallen kom en ik de
typische geur van PodoGuard ruik. Het product trekt snel in de
hoef en heeft een langdurig resultaat.” - Patrick van der Meer

COOL CARE

COAT CARE
Cavalor Equi Wash
Cavalor Bianco Wash
Cavalor Star Shine

Cavalor CoolSens
Cavalor Recup Gel
Cavalor Ice Clay
Cavalor FreeBute Gel

NIEUWE formule
voordien: Cavalor NorPlus

De producten uit het Coat Care gamma van Cavalor zijn de
perfecte assistent bij het verzorgen van jouw paard. Gebruik
Cavalor Equi Wash, Cavalor Bianco Wash en
Cavalor Star Shine om de manen, staart en vacht schoon te
maken, te verzorgen, te hydrateren en te doen glanzen. De
producten zijn ontwikkeld op maat van de paardenhuid om
deze een optimale verzorging te geven met een dagenlange
glans als resultaat.

voordien: Cavalor Muscooler

Bewegen blijft een plezier dankzij het Cavalor
Cool Care gamma. Gebruik Cavalor CoolSens
om je paard die welverdiende en verfrissende
douche te geven na het rijden.
Cavalor Recup Gel ondersteunt het herstel
van pezen en spieren van zowel jij als je paard
tijdens de cooling-down zodat stramme
spieren geen kans krijgen! Cavalor Ice Clay
vermindert de kans op zwellingen en
be-vordert een sneller herstel na een stevige training. Cavalor FreeBute Gel biedt een
gloednieuwe uitwendige aanpak voor
spieren, pezen en gewrichten die
topprestaties moeten leveren.

SKIN CARE
Cavalor Derma Wash
Cavalor MudDoc
Cavalor Lurax

voordien: Cavalor Cooling wash

voordien: Cavalor Hygienic Wash
NIEUWE formule

Het gamma Cavalor Skin Care producten is onmisbaar voor elke
paardeneigenaar in het gevecht tegen micro-organismen.
Cavalor Derma Wash kan gebruikt worden om de algemene hygiëne van jouw
paard te verbeteren en komaf te maken met schimmel,
virussen en bacteriën. Om de genezing van wonden te bevorderen en zonnebrand te verzachten, is Cavalor Lurax jouw universele oplossing!
Gebruik Cavalor MudDoc om mok te behandelen en de kootholtes terug
gezond te maken!

LEATHER CARE
Cavalor Leather Soap
Cavalor Leather Shine

REPELLENT
Cavalor FlyLess
Cavalor SwItch
Samen met het mooie weer zijn ook de onaangename insecten ieder
jaar weer van de partij. De producten van het Cavalor Repellent
gamma zijn jouw bondgenoten om jouw paard hiertegen te
beschermen.
Gebruik Cavalor SwItch om jeuk ten gevolge van muggenbeten of
extreme weersomstandigheden te voorkomen en gebruik
Cavalor FlyLess als vliegenspray tegen vliegen, dazen, teken en andere
insecten.

Iedereen wil een mooie en gehydrateerde huid. Zo is het ook voor het leder
belangrijk dat je het regelmatig reinigt en voedt.
Een snelle reiniging van jouw materiaal na ieder gebruik kost slechts een kleine
moeite en heeft grote gevolgen. Gebruik Cavalor Leather Soap dagelijks om vuil,
vet en zweet te verwijderen. Zoals de naam zelf zegt zal Cavalor Leather Shine
jouw leder voeden en het laten blinken!

HOOF CARE
Cavalor PodoGuard
Cavalor SoleMate
Cavalor Dry Feet

voordien: Cavalor HoofOil Special

Geen hoef, geen paard. Een perfect uitgebalanceerde vochtbalans is de
belangrijkste regel voor sterke en gezonde hoeven. Cavalor heeft PodoGuard
ontwikkeld om een optimale vochtbalans te garanderen en voor de dagelijkse
verzorging van de hoeven om gebrokkelde hoeven te voorkomen. Om pijnlijke
en gevoelige hoeven te behandelen is er Cavalor SoleMate.
Gebruik Cavalor Dry Feet om de zool en de straal droog te houden zodat
rotstraal geen kans krijgt.
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