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Cavalor
verzorgingsproducten,
omdat je om hen geeft
®

JIJ BENT HET WAARD. EN JE PAARD?
We willen allemaal onze lievelingsdieren verwennen en hun
de best mogelijke zorg bieden. Het verzorgingsmoment is
daarom een bijzonder moment voor zowel ruiter als paard.
Niet alleen omdat je meteen resultaat ziet, maar omdat je
even echt tijd neemt voor elkaar en vervelende kwaaltjes
kunt voorkomen. Het is hét moment waarop je iets voor je
paard terug kunt doen, het bedankt, verwent of voorbereidt
op een inspanning. Het versterkt de relatie tussen jou en
je paard.
Verzorgingsproducten zijn daarom meer dan louter
verwennerij. Denk maar aan die spray tegen zomereczeem
of zalf tegen mok. Ze kunnen echt een verschil maken en
ongewenste kwaaltjes voorkomen of verzachten.
MENS SANA IN CORPORE SANO
Een fit paard straalt, heeft een mooie vacht, heldere ogen
en is energiek. Het is gelukkiger en presteert beter. En
dat zie je ook. Bij Cavalor ® geloven we er dan ook sterk
in dat echte schoonheid van binnenuit komt. Maar daar
stopt het niet: Cavalor ® beschikt ook over hoogwaardige
verzorgingsproducten die een perfecte aanvulling zijn op de
voeding. Want jouw paard verdient enkel het beste.
Cavalor biedt met andere woorden een synergetisch
totaalconcept: schoonheid van binnenuit door
hoogwaardige voeding en schoonheid van buitenuit door
weldoordachte verzorgingsproducten.
WAAROM FOCUSSEN OP HET TOTAALPLAATJE?
Tot nu toe focuste Cavalor® in zijn communicatie
voornamelijk op voeding en supplementen, omdat die de
basis vormen voor een optimale gezondheid. Die basis moet
er te allen tijde zijn. Maar we weten ook dat mensen graag
hun dier die extra verzorging geven. Bovendien zijn bepaalde
ongemakken enkel extern goed te bestrijden. Denk maar aan
vliegen in de zomer. Daar willen we de paardenliefhebber en
ruiter ook in tegemoetkomen. Door een kwalitatief aanbod
aan veelzijdige verzorgingsproducten aan te bieden die het
paard beschermen, de vacht nog meer glans geven of het

ritje buiten nog aangenamer maken. Cavalor® heeft zich
omringd door een team van experts zodat we ook op vlak
van verzorgingsproducten onze reputatie verder kunnen
uitbouwen. Voor het welzijn van het paard is verzorging
belangrijk maar gezonde voeding blijft essentieel. Zonder
een goed voedingsprogramma zal het paard niet goed in zijn
vel zitten en zal hij geen glanzende vacht hebben. Smeer zelf
maar crèmes terwijl je dagelijks fastfood eet, ook jouw teint
zal niet stralen. Cavalor® wil zowel op vlak van verzorging als
op vlak van voeding de ruiter, groom of verzorger bijstaan, en
dé referentie binnen de paardenwereld worden.
OUR CARE PRODUCTS HAVE GROWN UP
Onze verzorgingsproducten zijn niet nieuw. Al jarenlang
vormen ze een aanvulling op de voeders en supplementen.
Maar omdat we ervaren hebben dat de aankoop van
verzorgingsproducten een andere beleving is dan de
aankoop van voer of supplementen, staken we het volledige
verzorgingsgamma in een nieuw jasje. Waar mensen bij
de aankoop van voer of supplementen gedetailleerde
informatie gaan inwinnen, laten ze zich bij de aankoop
van verzorgingsproducten vaker leiden door hun zintuigen
en emoties. Naast de nagelnieuwe look onderstrepen ook
de verbeterde formules, nieuwe productnamen, nieuwe
ingrediënten en andere ontwikkelingen het innovatieve
karakter van de producten.
Alle verzorgingsproducten zijn onderverdeeld in zes
productcategorieën die elk een specifiek doel voor ogen
hebben. Hoe de vernieuwde lijn van verzorgingsproducten
eruitziet, wat de producten typeert en hoe en waarvoor ze
gebruikt worden, ontdek je in dit salesbook.
Heb je nog vragen of wil je graag succesverhalen met ons
delen? We luisteren graag! Aarzel niet om ons via mail of
telefoon te contacteren.
Vriendelijke groeten,
Elynn Thys
care@cavalor.com
+32 9 220 25 25

Waar maken we
het verschil?
#WHENTHERESULTCOUNTS
Cavalor ® hanteert voor zijn verzorgingsproducten
dezelfde hoge standaard als voor de voeders en
supplementen. Kennis en expertise zijn daarbij onze
stokpaardjes. Bij voeding hechten we veel belang aan
stabiliteit en opneembaarheid van grondstoffen. Bij
verzorgingsproducten focussen we op veilige, doeltreffende
en aangename grondstoffen die resulteren in een product
volledig op maat van de paardenhuid.
Bij de selectie van onze grondstoffen leggen we de lat hoog
en kiezen we enkel voor de beste kwaliteit zodat we die ook
aan onze klanten kunnen garanderen.
PH-NEUTRAAL, WAT IS NU DE ESSENTIE?
Alles wat water bevat, dus ook de huid, heeft een bepaalde
zuurgraad of pH. Hoe lager die pH, hoe meer vrije H+ionen en hoe zuurder, hoe hoger de pH, hoe basischer. In
tegenstelling tot onze huid, die een natuurlijke zuurgraad
van 4,0 – 5,5 heeft, is de optimale pH van de paardenhuid 7,0
– 7,4. Ook de pH van de huid van honden schommelt tussen
6,5 en 7,5 en is daarmee basischer dan die van ons.
De bovenste laag van de huid, die de pH bepaalt, vormt een
belangrijk onderdeel van het verdedigingsmechanisme van
het paard. Het beschermt tegen warmte en kou maar ook
tegen bacteriën en andere schadelijke indringers. Het is dan
ook belangrijk de normale pH – neutraal in het geval van een
paard – niet uit balans te brengen om infecties te vermijden.
Producten met een lage pH, zoals shampoos voor mensen,
hebben een hydrofiel karakter, ze gaan vocht aantrekken
en de paardenhuid dehydrateren, wat resulteert in een
droge, schilferige huid. Bleekmiddelen en goede ontvetters
hebben een hoge pH, zij zullen door het hydrofobe karakter
de natuurlijke talg absorberen waardoor de vacht dof
en de huid droog en gevoelig wordt en infecties kunnen
optreden.
1

2

3

4

ZUUR

04

5

6

7

NEUTRAAL

Onze vachtverzorgingsproducten zijn pH-neutraal
waardoor ze mild zijn voor de huid en die optimaal
verzorgen en hydrateren. Op die manier voorkom je veel
problemen.
EFFECTIVE NATURAL
De natuur zit vernuftig in elkaar. Vaak hebben we dan
ook onze inspiratie voor de formulatie van producten
daar gehaald en worden zoveel als mogelijk natuurlijke
ingrediënten (vb. essentiële oliën) gebruikt. Dit wordt
aangegeven met het logo “effective natural”.
We kiezen echter niet altijd voor natuurlijk. Soms biedt
de natuur niet de beste optie en dan blijft kwaliteit van
primordiaal belang. Zo gebruiken we in Cavalor ® Star
Shine bewust siliconen omdat die essentieel zijn voor een
doeltreffende ontklitter. De siliconen die we gebruiken zijn
van de beste kwaliteit zodat ze de haren niet beschadigen.
SYNERGISME – COMBINATIES DIE WERKEN
We geloven sterk in de kracht van combinaties. Noch bij
de voeders, noch bij de supplementen brengt Cavalor ®
producten op de markt die uit één actief bestanddeel
opgebouwd zijn. Dat is bij de verzorgingsproducten niet
anders. Bij iedere formule gaan we op zoek naar die ene
combinatie van verschillende ingrediënten met elk hun
specifieke eigenschappen die in net die verhouding tot een
geslaagd eindproduct leidt.
Hiervan is Cavalor ® Ice Clay een schitterend voorbeeld.
Klei heeft van nature een aantal sterke eigenschappen
die de klei geschikt maakt voor het herstelproces na
zware trainingen, maar door de toevoeging van enkele
essentiële oliën aan Cavalor ® Ice Clay wordt de afvoer van
afvalstoffen zoals melkzuur geoptimaliseerd.
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Cavalor
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Because you care about your horse.
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IMPROVED
FORMULA

Revitalising shampoo

EQUI
WASH
Cavalor ® Equi Wash is de ideale shampoo om jouw paard
een heerlijke douche te geven. De pH-neutrale formule is
vriendelijk voor de huid maar genadeloos voor vuil.

COAT CARE

CAVALOR ®
EQUI WASH
OMSCHRIJVING
Pastelroze shampoo
GEBRUIKSAANWIJZING
Maak de vacht van het
paard nat om losse haren
en vuil te verwijderen.
Gebruik Cavalor ® Equi
Wash direct op de vacht,
of verdun een beetje in
lauwwarm water en breng
aan met een spons voor een
propere, gereinigde vacht.
Spoel de vacht goed uit.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.

VERRIJKTE FORMULE VOOR DE
BESTE RESULTATEN
Cavalor ® Equi Wash is verrijkt
met Provitamine B5 en glycerine.
Provitamine B5 dringt de haarwortel
binnen en helpt zo de vochtbalans van
de vacht te verbeteren. Gehydrateerd
haar is dikker en elastischer waardoor
het minder makkelijk breekt. De
glycerine werkt als een conditioner
voor de vacht en geeft kracht, volume
en een natuurlijke glans aan het haar.
Cavalor ® Equi Wash is makkelijk uit te
wassen en geeft de vacht een gezonde
glans.

BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

“WAT GOED IS VOOR ONS, ZAL OOK
WEL GOED ZIJN VOOR ONS PAARD??”
In tegenstelling tot onze huid, die
een natuurlijke zuurgraad van 4,0 –
5,5 heeft, is de optimale pH van de
paardenhuid 7,0 – 7,4. Wanneer die
zuurgraad verstoord wordt, kunnen er
problemen optreden. Meer informatie
over het belang van de correcte pH
staat op pagina 5.
Cavalor ® Equi Wash is specifiek
geformuleerd voor paarden. Door
de neutrale pH is de shampoo
huidvriendelijk en zorgt die ervoor dat
de huid gehydrateerd blijft.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

EQUI WASH
500 ML / 16,9 fl.oz.

FLES

EQUI WASH
2 L / 67,6 fl.oz.

NAVULZAK

5

10

EAN-CODE

5 425016 901915
5 425016 901892
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USED
TO BE
NORPLUS

Stubborn stain fighting shampoo

BIANCO
WASH
Prachtig, die schimmels! Hoe graag we ze ook zien,
makkelijk is het niet ze stralend wit te krijgen. Met Cavalor ®
Bianco Wash wordt wit echt terug wit. Ook hardnekkige
gras-, mest- of urinevlekken op witte benen of andere
vachtkleuren verdwijnen als sneeuw voor de zon.

GECONCENTREERDE FORMULE
– MILDE SHAMPOO MET
SUPERKRACHTEN
Cavalor ® Bianco Wash is een
uiterst geconcentreerde shampoo.
Slechts een klein beetje volstaat om
hardnekkige vlekken uit de vacht van
je (wit) paard te krijgen. Gebruik het
als een concentraat dat je toevoegt
aan een emmer water of gebruik
een klein beetje rechtstreeks op de
vlek voor verbluffende resultaten.
Hoewel Cavalor ® Bianco Wash sterk
reinigende detergenten bevat, is
het toch huidvriendelijk. De unieke
formule lift de vlekken zonder de huid
te irriteren. Cavalor ® Bianco Wash is
specifiek geformuleerd voor paarden.
Door de neutrale pH is de shampoo
huidvriendelijk en zorgt die ervoor dat
de huid gehydrateerd blijft (meer info
over pH op pagina 5).
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COAT CARE

CAVALOR ®
BIANCO WASH
OMSCHRIJVING
Beige shampoo
GEBRUIKSAANWIJZING
Maak je paard nat en
gebruik een beetje Cavalor ®
Bianco Wash onmiddellijk
op de vacht of verdun een
beetje in een emmer lauw
water en breng aan met
een spons. De vacht goed
uitspoelen met water.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

12M

HET OPTISCHE EFFECT VAN
ZILVERSHAMPOO
Populair voor schimmels zijn de
zogenaamde zilvershampoos. Het
paarse of blauwe pigment dat
wordt toegevoegd, gaat gele tinten
verminderen. Hoewel het resultaat
op het eerste zicht best goed is, is
het vooral een visueel effect. De
reiniging zelf is minder diep en de
echt hardnekkige vlekken zullen
niet verdwijnen. Cavalor ® Bianco
Wash reinigt diep en verhindert het
vasthechten van vlekken.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

BIANCO WASH
500 ML / 16,9 fl.oz.

EAN-CODE
FLES

5 425016 901953
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Luxurious finishing touch

STAR
SHINE
Cavalor ® Star Shine is een langwerkende vachtspray met
een uniek en aangenaam aroma. Cavalor ® Star Shine geeft
de vacht een schitterende glans en maakt de manen en
staart dagenlang klitvrij.

MAKE YOUR STAR SHINE
Cavalor ® Star Shine bevat een mix
van hoogkwalitatieve siliconen.
Inderdaad, we gebruiken siliconen,
omdat we ervan overtuigd zijn dat
dit essentieel is voor een zeer goede
ontklitter. Het belang van een goede
kwaliteit van deze siliconen is niet
te onderschatten. Veel goedkopere
producten gebruiken siliconen van
lage kwaliteit die het haar kunnen
beschadigen. Door gebruik te maken
van Cavalor ® Star Shine kun je
vlekken op de vacht vermijden
door de stof- en vuilwerende
eigenschappen. Ieder haar wordt
omhuld met een beschermlaagje
om klitten te voorkomen. Dit
beschermlaagje voorkomt dat haren
breken en worden uitgetrokken bij het
kammen. Cavalor ® Star Shine helpt
beschadigd haar te herstellen terwijl
vachtkleur en structuur verbeterd
worden met een onvergetelijke glans.

COAT CARE
CAVALOR ®
STAR SHINE
OMSCHRIJVING
Witte vloeistof
GEBRUIKSAANWIJZING
Bij voorkeur onmiddellijk
na een wasbeurt, Cavalor ®
Star Shine op natte vacht,
manen en staart sprayen.
Zorg voor het beste
resultaat door het paard op
te blinken met een wollen
of katoenen doek achteraf.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
Tip: Gebruik Cavalor ® Star
Shine om vlekken zonder
water te verwijderen. Even
sprayen op de vlek en na
enkele minuten met een
doek over de vlek wrijven.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

12M

Naast de hoogkwalitatieve
ingrediënten, hebben we er ook voor
gezorgd dat Cavalor ® Star Shine pHneutraal is.
De huidvriendelijke formule houdt de
vacht, manen en staart gehydrateerd,
wat resulteert in meer volume en
elasticiteit, antistatisch haar en een
gezonde, goed onderhouden indruk.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

STAR SHINE
500 ML / 16,9 fl.oz.

SPRAYFLES

STAR SHINE
2 L / 67,6 fl.oz.

NAVULZAK

5

14

EAN-CODE

5 425016 902028
5 425016 901908
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SKIN
CARE
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USED
TO BE
HYGIENIC
WASH

Medicare shampoo & spray

DERMA
WASH
& SPRAY
ZO VEELZIJDIG,
ONMISBAAR IN ELKE STAL!
Bacteriën, zowel goede als slechte,
zijn overal te vinden. Heeft het
paard een verminderde immuniteit
of is er een overwicht aan slechte
organismen, dan krijgen zij de
bovenhand en is het paard vatbaarder
voor een bacteriële infectie of
schimmelinfectie. Organismen
kunnen zich overal verspreiden.
Vooral via borstels, halsters en dekens
kunnen besmettingen overgedragen
worden. Paarden kunnen ook drager
zijn van een schimmel zonder zelf
verschijnselen te vertonen. Het is dus
zeker interessant om de populatie
schimmels en bacteriën onder
controle te houden.
Cavalor ® Derma Wash is een
hygiënische shampoo op basis van
chloorhexidine die gebruikt wordt
om paarden met een schilferige
huid, doffe vacht of huidaandoening
te wassen. Het is ook de ideale
shampoo om paarden die nieuw
op stal zijn te wassen om infecties
te voorkomen. Vergeet niet dat de
vacht de spiegel is van de interne
gezondheid van jouw paard. Een doffe
vacht kan veroorzaakt worden door
een probleem binnenin waardoor
voedingsstoffen niet optimaal benut
worden.
Cavalor ® Derma Wash en Derma Spray
zijn pH-neutraal. In tegenstelling
tot onze huid, die een natuurlijke
zuurgraad van 4,0 – 5,5 heeft, is de
optimale pH van de paardenhuid
7,0 – 7,4. Wanneer we producten
met een lage pH (vb. shampoos
voor mensen) gebruiken, wordt het
vocht uit de huid geabsorbeerd en
resulteert dit in een droge, schilferige
huid. Middelen met een hoge pH (vb.

18

sterke reinigingsmiddelen) zullen de
natuurlijke talg absorberen waardoor
de huid gevoelig wordt voor infecties.
Daarnaast is Cavalor ® Derma Wash
verrijkt met glycerine. Dat zal ervoor
zorgen dat de huid gehydrateerd
wordt en de vacht gaat glanzen.
Cavalor Derma Wash kan niet alleen
als shampoo gebruikt worden, maar
ook als reinigingsmiddel voor dekens,
zadeldoeken, leder e.d. Voor het
reinigen van wondjes of genitaliën is
eerder het gebruik van Cavalor® Derma
Spray aangeraden. Die bevat dezelfde
actieve stoffen maar geen zepen.
®

WAAROM KIEST CAVALOR VOOR
CHLOORHEXIDINE?
Chloorhexidine is een uitstekend
desinfectiemiddel en remt de
groei van bacteriën en schimmels.
In tegenstelling tot andere
desinfectiemiddelen (vb. jood) zal
chloorhexidine de huid niet uitdrogen
of kleur afgeven op de vacht.
Bovendien is het wetenschappelijk
bewezen dat chloorhexidine ook een
langere en bredere werking heeft.
Bij de ontwikkeling van Cavalor® Derma
Wash werden met het oog op kwaliteit
en effectiviteit de componenten
zorgvuldig uitgekozen. Bepaalde
kleurstoffen en zepen kunnen namelijk
de activiteit van chloorhexidine
verminderen. De zeer specifieke selectie
van verschillende ingrediënten is dan
ook de reden waarom Cavalor® Derma
Wash niet zo rijkelijk schuimt als een
andere shampoo.

SKIN CARE

CAVALOR ®
DERMA WASH
& SPRAY
OMSCHRIJVING
Roze shampoo
GEBRUIKSAANWIJZING
Doe een beetje (± 30 ml)
Cavalor ® Derma Wash in
een emmer lauwwarm
water of breng direct
met een spons aan op het
hele lichaam of enkel de
aangetaste huid. Laat even
intrekken en spoel daarna
goed met water.
Om infecties te vermijden
kan het een goede
gewoonte zijn om
maandelijks – of na een
intensief contact met
andere paarden (vb.
kamp of wandeling) - het
paard eens te wassen met
Cavalor ® Derma Wash.
Cavalor ® Derma Wash kan
ook gebruikt worden om je
leder of andere uitrusting
te ontsmetten.
Gebruik 30 ml Cavalor ®
Derma Wash in je
wasmachine in de plaats
van wasmiddel om textiel
te reinigen.
Gebruik Cavalor ® Derma
Spray om wondjes of
genitaliën te reinigen.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

12M

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

DERMA WASH
500 ML / 16,9 fl.oz.

EAN-CODE
FLES

5 425016 902158

DERMA SPRAY GEPLANDE BESCHIKBAARHEID 2019
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Soothing skin ointment

LURAX
CREAM

CAVALOR ®
LURAX CREAM
OMSCHRIJVING
Witte zalf
GEBRUIKSAANWIJZING
Breng dagelijks een laagje
Cavalor ® Lurax Cream
aan op propere wonden of
geïrriteerde huid om een
natuurlijke en efficiënte
genezing te garanderen.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.

De werking van Lurax Cream stimuleert wondheling,
vermindert littekenvorming en zorgt ervoor dat het haar
sneller terug groeit in zijn natuurlijke kleur. Cavalor ® Lurax
Cream heeft bovendien een kalmerend effect waardoor het
ook gebruikt kan worden om zonnebrand te behandelen.

Enerzijds worden huidcellen voorzien
van nutriënten die belangrijk zijn
bij de regeneratie zodat er minder
vorming van littekenweefsel is
en het haar sneller terug groeit.
Anderzijds worden door de koelende
en kalmerende werking irritaties
tegengegaan waardoor de wonde
rustig kan genezen. Bovendien is
het risico op ontstekingen kleiner
aangezien Cavalor ® Lurax Cream
antiseptische en anti-inflammatoire
eigenschappen heeft.
Dit maakt dat Cavalor ® Lurax Cream
uiterst geschikt is als wondzalf, maar
het kan bijvoorbeeld ook gebruikt
worden om de jeuk bij huidirritaties of
pijn bij zonnebrand te verzachten.

BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

Uit de studie bleek dat de wonde
bij behandeling met Cavalor ®
Lurax Cream de eerste dagen iets
trager genas in vergelijking met het
medicijn, maar dat er vanaf dag 7
een significant verschil merkbaar
was. Cavalor ® Lurax Cream doet
de wonde beter sluiten. Dit zorgt
voor minder littekens en een beter
genezingsproces.

90

Percentage wondheling

VEELZIJDIG EN EFFICIËNT –
GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR
Omdat wondheling een natuurlijk
proces is, heeft Cavalor zich bij de
ontwikkeling van Cavalor ® Lurax
Cream laten inspireren door de natuur.
Door complementaire ingrediënten te
combineren, werd een zeer complete
formule bekomen.

SKIN CARE

Effective
Natural
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WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN
Cavalor® Lurax Cream maakte deel
uit van een Canadese studie om het
effect op gebied van wondheling te
verifiëren. Tijdens die studie werden 8
cases na hun verwonding gedurende 10
dagen dagelijks verzorgd met Cavalor®
Lurax Cream, een positieve controle die
wonden zeker geneest of een negatieve
controle die geen effect heeft.
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Dagen na verwonding
C-T-1001, 20 mg/muis x bid x 10, TOP

C-T-1001, 20 mg/muis x qd x 10, TOP

C-T-1001, 20 mg/muis x tid x 10, TOP

CGS-21680, 10 µg/muis x 10, TOP
Vehicle (1,5 % CMC/PBS), 20 µl/muis x bid x 10, TOP

C-T-1001 = Cavalor ® Lurax Cream
CGS-21680 = Medicatie
Vehicle = placebo

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

8

LURAX CREAM
200 ML / 6,76 fl.oz.

EAN-CODE
TUBE

5 425016 902103
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NEW
FORMULA

Natural Mud Fever Care

MUD
DOC

SKIN CARE

Effective
Natural

CAVALOR ®
MUDDOC
OMSCHRIJVING
Witte zalf

Cavalor ® heeft zijn behandeling voor mok heruitgevonden!
Meer dan 10 essentiële oliën werken samen om de
kootholtes te ontsmetten, te helen en de pijn te verzachten.
De formule is 100% natuurlijk en zal mok laten verdwijnen
als sneeuw voor de zon.

GEBRUIKSAANWIJZING
Scheer, indien nodig, het
haar rond de mok weg.
Reinig het been éénmalig
met een ontsmettende
shampoo, Cavalor ® Derma
Wash bijvoorbeeld. Maak de
kootholtes droog met een
doek voordat je Cavalor ®
MudDoc aanbrengt. Breng
Cavalor ® MudDoc dagelijks
aan. Het is aangeraden
om het product lang
genoeg te gebruiken om
te voorkomen dat de mok
terugkomt.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.

WAT IS MOK?
Mok is zonder twijfel de meest
herkenbare huidaandoening bij
paarden. Het is eigenlijk een nietspecifieke verzamelnaam voor
huidontstekingen (dermatitis) die
voornamelijk in de kootholte van het
paard voorkomen. In ernstige gevallen
kan het been opzwellen en als mok
niet behandeld wordt, zal het ook niet
verdwijnen. In extreme gevallen kan
mok resulteren in kreupelheid.
De meest opvallende symptomen
zijn roodheid, schilfers, korsten en
kloven in de kootholte. Bacteriën
en schimmels kunnen zich zeer snel
vermenigvuldigen in de kootholtes
omdat het er dikwijls warm en vochtig
is.
Mok kan verschillende oorzaken
hebben. Vuil, modder, insecten en
het vaak wassen van huidkloven
die gevoelig zijn voor bacteriële
infecties kunnen aan de oorsprong
liggen. Ook schimmelinfecties,
schurftmijt en zonnebrand zijn
veelvoorkomende oorzaken. De
kootholtes bewegen constant mee
als het paard in beweging is. Dit
maakt dat het dikwijls moeilijk is om
de huid te genezen.

HEALTHY FEET, HAPPY FEET
Cavalor ® MudDoc werkt heel snel
door de unieke combinatie van
verschillende essentiële oliën
waaronder aloë vera, lavendel,
eucalyptus en tea tree.

BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

Cavalor ® MudDoc is zeer veelzijdig in
de behandeling van mok.
De antiseptische eigenschappen
maken van de kootholte een
onaangename omgeving voor de
bacteriën die mok veroorzaken, terwijl
de wondhelende en pijnstillende
eigenschappen het welzijn van het
paard verbeteren.
Bovendien wordt ook de
bloedcirculatie gestimuleerd
waardoor de wonden sneller genezen.
Tenslotte zal de hydraterende
crème ook de elasticiteit van de
huid verbeteren waardoor minder
littekenweefsel gevormd zal worden
en het haar sneller terug zal groeien.
De huid soepel houden is belangrijk
om kloven te voorkomen. Die komen
immers vaak voor tijdens intensieve
arbeid zoals jumping.

Voorbeen met mok.

Hetzelfde been na 4 dagen.
Tweemaal per dag werd
MudDoc aangebracht.
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AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

8

MUDDOC
200 ML / 6,76 fl.oz.

EAN-CODE
TUBE

5 425016 902110

23

HOOF
CARE
24

25

USED TO
BE HOOFOIL
SPECIAL

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.

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

HOOF CARE

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.

24M

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

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

12

PODOGUARD
500 ML / 16,9 fl.oz.

BLIK +
BORSTEL

PODOGUARD
2 L / 67,6 fl.oz.

NAVULZAK

5
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EAN-CODE

5 425016 901847
5 425016 901885
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SHAKE
BEFORE
USE

For A Dry Frog & Sole

DRY
FEET

CAVALOR ®
DRY FEET
OMSCHRIJVING
Heldere vloeistof,
blauwgroen

Cavalor® Dry Feet wordt wereldwijd gebruikt door
dierenartsen, hoefsmeden, grooms en ruiters om delen in de
hoef die zacht geworden zijn weer harder te maken, en om
andere symptomen gelinkt aan rotstraal te behandelen. In
enkele dagen zullen de straal en de zool zichtbaar droger zijn.

NO HOOF, NO HORSE
Rotstraal is een veelvoorkomende
bacteriële infectie aan de hoef, ter
hoogte van de straal. Paarden met
diepe groeven en nauwe hielen lopen
een hoger risico om rotstaal te krijgen.
Zelfs wanneer de omgeving van je
paard zo proper mogelijk gehouden
wordt, blijven er steeds bacteriën
aanwezig. Paarden staan dikwijls in
een stal waar mest ligt of lopen in een
natte, modderige paddock.
Deze omgeving is ideaal voor
anaerobe bacteriën om te overleven
in de hoeven en daar schade aan
te richten. Door het beschadigde
weefsel kunnen ze zelfs de gevoelige
structuren van de hoef onder de straal
bereiken en kreupelheid veroorzaken.

HOOF CARE

benzalkoniumchloride ervoor zorgt
dat het product zich langer aan de
hoef kan hechten.
Door de hoeven hard en droog
te maken, kan zuurstof de straal
opnieuw bereiken, wat de dood van
de bacteriën veroorzaakt. Cavalor ®
Dry Feet kan ook preventief gebruikt
worden als het paard gevoelig is voor
rotstraal maar het is niet aangeraden
Cavalor ® Dry Feet te gebruiken op
droge hoeven. Dit zal de hoeven
broos maken en gescheurde hoeven
veroorzaken.

GEBRUIKSAANWIJZING
Als behandeling: Spray
Cavalor ® Dry Feet
ongeveer 2 tot 3 keer op
de gereinigde hoef per
keer. Herhaal dagelijks
gedurende ongeveer 3 tot
5 dagen totdat de hoef
zichtbaar droger is.
Als preventie: Gebruik
Cavalor ® Dry Feet eenmaal
of tweemaal per week.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
Deze vloeistof veroorzaakt
irritatie. Vermijd contact
met de ogen en de huid.
Adem de vloeistof niet in.
Handen wassen na gebruik.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen en op een
droge, koele plaats
bewaren.

12M

Cavalor ® Dry Feet maakt de hoef
minder leefbaar voor necrotiserende
bacteriën door de combinatie van
verschillende actieve ingrediënten.
Glutaaraldehyde heeft een drogend
en hard makend effect, terwijl
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AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

DRY FEET
250 ML / 8,45 fl.oz.

EAN-CODE
SPRAYFLES

5 425016 902035
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Therapeutic Hoof Pack

SOLE
MATE
Pijnlijke of gevoelige hoeven na bekappen of trainen op een
harde ondergrond? Of heb je een ouder paard dat altijd een
beetje gevoelig loopt? Bewegen blijft een plezier dankzij
Cavalor ® SoleMate, een pasta die je onderaan de hoef
aanbrengt. Het functioneert als een kussen maar verzacht
ook de pijn.

NO HOOF, NO HORSE
Gekwetste hoeven, hoefzweren,
dunne zolen, white line disease,
trainen op een harde ondergrond of
een iets intensievere work-out, … Er
zijn veel factoren die hoefpijn kunnen
veroorzaken.
Cavalor ® SoleMate is ontwikkeld voor
de natuurlijke verzorging en preventie
van pijnlijke hoeven. De pasta
vermindert zeer effectief ontstekingen
en verzacht de pijn.
Cavalor ® SoleMate is speciaal
ontworpen om aan te brengen
onderaan de straal en de zool na
intensieve trainingen of de dag
voor intensieve inspanningen zoals
competities.

HOOF CARE

Effective
Natural

CAVALOR ®
SOLEMATE
OMSCHRIJVING
Bruine pasta
GEBRUIKSAANWIJZING
Reinig de hoef. Breng met
natte handen Cavalor ®
SoleMate aan in een droge
hoef. Gebruik net genoeg
om de straal en de zool
volledig te bedekken. Bedek
de pasta met houtkrullen
of papier. Je kunt de hoef
inpakken maar dat is niet
nodig.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen en op een
droge, koele plaats
bewaren.

12M

Iodine is toegevoegd als een
breedspectrumantibioticum en de
Pine Tar in Cavalor ® SoleMate zal
helpen om de optimale vochtbalans in
de hoef te bewaren.
Bij een studie met een paard in
training toont een thermografisch
beeld een verhoogde thermische
variatie in grote delen van het
weefsel. We behandelden het paard
gedurende 3 dagen, eenmaal per dag
met Cavalor ® SoleMate en bekwamen
een heel ander beeld. Het weefsel
vertoonde maar liefst 70% minder
thermische variatie.

Engels zout heeft een pijnstillend
effect, terwijl Arnica ervoor zal zorgen
dat ontstekingen uit de straal en zool
geabsorbeerd worden.
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AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

12

SOLEMATE 1,6 KG / 3,5 LB

EAN-CODE
POT

5 425016 902042
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COOL
CARE
32

33

USED TO
BE COOLING
WASH

Concentrated liniment

COOL
SENS
Cavalor® CoolSens is een geconcentreerd liniment dat een
mengsel van essentiële oliën bevat om het lichaam, de
spieren en de benen van de paarden te wassen, verfrissen
en te koelen.

HET BELANG VAN GOED KOELEN
Paarden zweten net als mensen om
hun lichaamstemperatuur constant
te houden. Het verschil is dat ze meer
spiermassa hebben en een relatief
klein huidoppervlak. Dat maakt het
moeilijker om af te koelen. Het is
ook de reden waarom voor ons, als
mensen, rijden in 20 °C aangenaam
aanvoelt terwijl voor paarden alles
boven 10 °C warm aanvoelt.
Het is zeer belangrijk dat paarden die
zweten goed afkoelen om stramme
spieren en blijvende schade in het
lichaam te voorkomen. Als het paard
blijft zweten, betekent het dat hij het
nog te warm heeft. Verfris het paard
met koud of lauw water. Cavalor ®
CoolSens toevoegen aan het water
zal het koelend effect verlengen en
verhogen.
EEN ECHTE WELLNESSBEHANDELING
Cavalor ® CoolSens is de ideale
wellnessbehandeling als je je paard
wilt verwennen na een hevige
inspanning of gewoon op een warme
zomerdag. Geniet van de quality-time
samen en zie je paard recupereren en
snel opdrogen met een schitterende
glans als resultaat.

EFFECTIVE NATURAL
In Cavalor ® CoolSens maken we
gebruik van essentiële oliën zoals
menthol, eucalyptus radiata en tea
tree oil.
Menthol en eucalyptus hebben
een miraculeus effect op de
gevoelszenuwen door net die
te stimuleren die een koel en
verzachtend gevoel geven aan
vermoeide en pijnlijke benen.
Hiernaast inhiberen ze ook een
pijnreceptor waardoor ze effectief
werken als uitwendige pijnstiller.

CAVALOR ®
COOL SENS

COOL CARE

Effective
Natural

OMSCHRIJVING
Blauwgroene vloeistof
GEBRUIKSAANWIJZING
Verdun Cavalor ® CoolSens
in koud water tot de
gewenste concentratie.
Breng met een spons aan
op het lichaam van het
paard met aandacht voor
de rug en de benen.
Spoel het paard niet af,
het overtollige water met
een zweetmes verwijderen
zodat het paard niet meer
druipt volstaat.
Waarschuwing:
Uitsluitend voor uitwendig
gebruik. Vermijd contact
met de ogen.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

Naast de koelende en pijnstillende
eigenschappen die lokaal
werken, versnelt menthol ook het
genezingsproces door de aderen
open te zetten. Hierdoor kan er meer
bloed de pijnlijke delen bereiken,
wat belangrijk is om spier- en
gewrichtspijn te verlichten.
Cavalor ® CoolSens is pH-neutraal en
zal de huid niet irriteren. Bovendien is
het product ideaal om kleine wondjes
te reinigen door de toevoeging van
tea tree.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

COOLSENS
500 ML / 16,9 fl.oz.

FLES

COOLSENS
2 L / 67,6 fl.oz.

NAVULZAK

5
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EAN-CODE

5 425016 902073
5 425016 901922
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Relaxes Tendons & Muscles

RECUP
GEL
Cavalor® Recup Gel is een koelende gel die het herstel
van pezen en spieren bevordert. De actieve ingrediënten
ondersteunen de afkoeling en het herstelproces van jou en
je paard door spierpijn en stijfheid te voorkomen.

WAT GEBEURT ER MET DE PEZEN
TIJDENS HET SPORTEN?
Pezen zijn stugge structuren die de
verbinding vormen tussen spieren
en botten. De beweging van de
pees wordt veroorzaakt door de
spier waar ze aan vastzitten. Bij
acute overbelasting of overrekking
ontstaat er een beschadiging in
de pees. Ook een trap van een
ander paard of aantikken door
het andere been kan een oorzaak
zijn. Bij schade aan de pezen
worden de afweerstoffen in vocht
getransporteerd en is vochtophoping
zichtbaar. Dit proces zal echter
ook gezond weefsel opruimen. Om
verdere beschadiging van pezen
te voorkomen, is het zinvol om dit
natuurlijk herstelproces te temperen,
zonder het af te remmen.
De bloedvoorziening in de pezen is
slecht in vergelijking met andere
structuren in het lichaam. Hierdoor
worden voedingsstoffen slechter
aangevoerd en afvalstoffen slechter
afgevoerd, waardoor herstel lang
duurt. Je hebt er bijgevolg alle baat
bij om een peesblessure zo vroeg
mogelijk aan te pakken of om pezen
preventief te ondersteunen.
EN WAT MET DE SPIEREN?
Als spieren niet voldoende voorbereid
worden op een inspanning of de
training is intenser dan gewoonlijk,
kunnen ook de wanden van de
spiervezels scheuren. Het lichaam
reageert hierop door afweerstoffen
naar de beschadigde zones te
sturen. Er ontstaat als het ware een
ontstekingsreactie. Bij schade aan
de spieren komen er stoffen vrij die
de zenuwen in de spieren activeren.

36

Dit gaat gepaard met spierpijn en
stijfheid. Spierpijn ontstaat meestal
ongeveer 12 uur na het sporten en
is het hevigst na ongeveer 24-48
uur na het sporten. De spiervezels
herstellen van de acute schade na
3-4 dagen, maar doen er soms wel tot
4-6 weken over om volledig hersteld
te zijn en er sterker uit te komen.
Door het herstel van de spieren te
bespoedigen kunnen er ook sneller
weer zware inspanningen gevraagd
worden. Daarom is het gebruik van
Cavalor ® Recup Gel op meerdaagse
evenementen zeker aan te raden.
KOELEN, ESSENTIEEL VOOR
GEZONDE PEZEN & SPIEREN
Net als de opwarming moet
de coolingdown een essentieel
onderdeel vormen van iedere
training. De stofwisseling die op gang
kwam, heeft namelijk de tijd nodig
om terug tot rust te komen. Sluit
de training of inspanning af door
gedurende een tiental minuten aan
een lage intensiteit uit te draven.
Op die manier kan het opgestapelde
melkzuur afgebroken worden.
Belangrijk is om nadien de benen
goed af te koelen. Koelen met water
of ijs blijft hierbij van primordiaal
belang omdat dit de weefsels onder
de huid bereikt. Koelen kan naast
het verminderen van zwellingen ook
direct zorgen voor minder pijn, omdat
het zenuwen die pijn geleiden minder
gevoelig maakt.
EFFECTIVE NATURAL
Cavalor ® Recup Gel werd zo
samengesteld dat door de combinatie
van verschillende essentiële oliën
met elk hun specifieke eigenschappen
een optimale ondersteuning van

COOL CARE

Effective
Natural

CAVALOR ®
RECUP GEL
OMSCHRIJVING
Blauwtransparante gel
GEBRUIKSAANWIJZING
Masseer een dun laagje
Cavalor ® Recup Gel in
op de benen of op de rug
na de training. Veilig om
na het aanbrengen van
Cavalor ® Recup Gel een
bandage te gebruiken. Ook
de spieren en pezen van de
ruiter verdienen de nodige
aandacht na het sporten.
Masseer een dun laagje
Cavalor ® Recup Gel in na
het sporten om stijfheid de
volgende dag een stap voor
te zijn.
Waarschuwing: Gebruik
Cavalor ® Recup Gel niet
op ontstoken of gekneusde
huid. Uitsluitend voor
uitwendig gebruik.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

de herstelfase bekomen wordt. De
verhouding van deze oliën zorgt voor
een synergetisch effect dat koelt,
de spieren ontspant en bovendien
de pijn bestrijdt. Een optimale
cooling-down in combinatie met
het gebruik van Cavalor ® Recup Gel
bevordert een snellere recuperatie
waardoor het paard sneller opnieuw
topprestaties kan leveren en heeft
een preventief effect om blessures te
voorkomen.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

EAN-CODE

8

RECUP GEL
200 ML / 6,76 fl.oz.

TUBE

5

RECUP GEL
2 L / 67,6 fl.oz.

NAVULZAK

6

RECUP GEL
2 L / 67,6 fl.oz.

POT + POMP

5 425016 902127
5 425016 901939
5 425016 902226
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Topical gel for fatigued muscles,
joints and tendons

FREEBUTE
GEL
Cavalor® FreeBute Gel is een intense gel die gebruikt kan
worden in geval van gezwollen benen, pijnlijke gewrichten
en gevoelige of overwerkte spieren en pezen.

EEN ONTSTEKING, GEEN LACHERTJE
Een ontsteking is een normale reactie
van het lichaam op lichaamsvreemde
stoffen of op beschadiging van
weefsel (bv. trauma, verrekking of
overbelasting).
Het doel van een ontsteking is
dan ook schade aan het lichaam
herstellen. Hiervoor worden witte
bloedlichaampjes naar die plek
gestuurd om ziekteverwekkers ‘aan
te vallen’.
Een ontsteking kan waargenomen
worden doordat de huid op die plaats
rood wordt en warm aanvoelt.
Bovendien gaat een ontsteking ook
gepaard met zwellingen en pijn.
EFFECTIVE NATURAL – BESTRIJD
PIJN VERSTANDIG
Cavalor ® FreeBute Gel is een
uitwendige gel boordevol natuurlijke
ingrediënten. De unieke mengeling
van acht essentiële oliën waaronder
eucalyptus, lavendel en tea tree die
gekend zijn voor hun relaxerende,
koelende, ontzwellende en
pijnstillende werking maken van
Cavalor ® FreeBute Gel hét EHBOmiddel bij uitstek bij overwerkte,
gevoelige of pijnlijke spieren en
gewrichten. Ook is het ideaal om
kneuzingen te behandelen.

Bij de behandeling van pijn is het
belangrijk niet alleen de pijn zelf
maar ook de oorzaak ervan aan te
pakken.
Bij het aanbrengen wordt een
aangenaam koelende werking
vastgesteld. Die gaat geleidelijk
over in een warm gevoel. Dankzij de
hydrogel trekt Cavalor ® FreeBute
Gel zeer snel in de huid waar het
een diepe en krachtige werking
op de onderliggende weefsels
heeft. Door de positieve invloed op
de bloedcirculatie kan Cavalor ®
FreeBute Gel gebruikt worden om
gevoelige spieren te ontspannen
voor de training, maar zal het ook
helpen toxines makkelijker af te
voeren na een intensieve training.
Zo kan spierstijfheid voorkomen
worden. Cavalor ® FreeBute Gel is ook
geschikt in geval van kneuzingen,
blessures en dikke benen om de
zwelling te verminderen en het helen
te versnellen. Bovendien is Cavalor ®
FreeBute Gel ook antiseptisch en kan
het de pijn bij wonden verzachten.

COOL CARE

Effective
Natural

CAVALOR ®
FREEBUTE GEL
OMSCHRIJVING
Witte gel
GEBRUIKSAANWIJZING
Masseer Cavalor ® FreeBute
Gel dagelijks na of ten
laatste 1,5 uur voor het
rijden in om gevoelige
spieren los te maken of
te ontspannen. Breng
Cavalor ® FreeBute Gel
twee keer per dag aan
voor een sneller herstel
na een sportblessure.
Gebruik Cavalor ® FreeBute
Gel om toxines sneller
uit vermoeide benen te
verwijderen.
Waarschuwing: Uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
Overmatig gebruik kan een
overgevoeligheidsreactie
veroorzaken. Door de
hoge concentratie aan
essentiële oliën is het
aangeraden FreeBute Gel
niet te gebruiken bij felle
zon of onder een zadeldoek
of peesbeschermers
tijdens het rijden omdat
de temperatuur op
die plaatsen hoog kan
oplopen.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

8

FREEBUTE GEL
200 ML / 6,76 fl.oz.

TUBE

FREEBUTE GEL
2 L / 67,6 fl.oz.

POT + POMP

6
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EAN-CODE

5 425016 902165
5 425016 902219
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Cooling Clay for legs & tendons

ICE
CLAY

CAVALOR ®
ICE CLAY
OMSCHRIJVING
Witte klei

Cavalor® Ice Clay is een klei die voornamelijk aangebracht
wordt op de benen om overwerkte spieren en pezen te
ontspannen en zwellingen te vermijden.

WAAROM KLEI?
Klei is vooral populair bij eventing
maar is in iedere discipline te
bruikbaar. Wanneer we tijdens een
galoptraining, crossparcours of
training op harde ondergrond het
uiterste van ons paard vragen, kan
het 's anderendaags last hebben van
vermoeide of gezwollen benen.
Het voordeel van klei (tegenover
een gel) is dat het een langdurigere
werking heeft. Een klei blijft actief
zolang die vochtig is. Daarnaast is
klei constanter in temperatuur zodat
het een langdurige koelende werking
heeft en heeft het van nature
een zuiverende werking. Daarom
adviseren wij eerder een klei te
gebruiken na een zware belasting. De
ingrediënten in de klei ontspannen de
spieren en pezen en zorgen voor een
sneller herstel van vermoeide benen.
Klei is op verschillende manieren te
gebruiken, zie gebruiksaanwijzing.
Zolang de klei vochtig is, is de klei
actief. Het gaat ervoor zorgen dat de
benen ‘s anderendaags mooi droog
zijn doordat het tegendruk geeft op
de benen.

COOL CARE

Effective
Natural

CAVALOR ICE CLAY,
MEER DAN KLEI ALLEEN
Cavalor ® Ice Clay bestaat grotendeels
uit kaolien. Deze klei is van nature
rijk aan mineralen en heeft een
groot absorberend vermogen
waardoor het zuiverend werkt
en overmatig gewrichtsvocht uit
het spronggewricht en de overige
gewrichten en pezen onttrekt.
Hiernaast zorgt het Engels zout in
Cavalor ® Ice Clay ervoor dat de
bloedsomloop gestimuleerd wordt
en dat spieren kunnen ontspannen.
Essentiële oliën van onder andere
arnica en rozemarijn versterken dit
effect en verlichten pijnklachten door
hun bewezen anti-inflammatoire
eigenschappen.
®

GEBRUIKSAANWIJZING
Breng een dikke laag
Cavalor ® Ice Clay aan op de
benen en pezen na zware
arbeid om ze af te koelen.
Laat Cavalor ® Ice Clay
volledig opdrogen voor
een snelle koeling. Nadien
kan het verwijderd worden
met een harde borstel of
afgespoeld worden met
koud water tot Cavalor ®
Ice Clay volledig verwijderd
is.
Doe een laag nat papier
over de laag Cavalor ®
Ice Clay om een tragere
koeling te verkrijgen. Doe
ook een bandage rond het
papier. Een tragere koeling
zal een verwarmend
effect hebben: het
zogenaamde “warm and
wet compress” effect.
Cavalor ® Ice Clay kan
ook gebruikt worden
om gezwollen benen te
behandelen.
Waarschuwing: Enkel voor
uitwendig gebruik.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren. Vervalt
niet. De emmer Cavalor ®
Ice Clay goed afsluiten na
gebruik om uitdrogen te
voorkomen.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

4

ICE CLAY
4 KG / 8,8 lb.

EMMER

ICE CLAY
8 KG / 17,6 lb.

EMMER

2
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EAN-CODE

5 425016 902066
5 425016 902134
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REPELLENT
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The Instant Fly Fighter

REPELLENT

FLY
LESS

CAVALOR ®
FLY LESS
OMSCHRIJVING
Transparante vloeistof
GEBRUIKSAANWIJZING
Spray op de vacht of huid
vanop 15 cm. Repellents
werken het best als je ze
op de volledige huid of
vacht gebruikt. Gebruik
voor het deel rond de
ogen een katoenen doek
om Cavalor ® FlyLess
aan te brengen. Niet op
slijmvliezen, wonden en
zonnebrand gebruiken.
Veilig voor gebruik op
mensen en honden.

Cavalor ® FlyLess is een zeer effectieve vliegenspray om
zowel paard als ruiter te beschermen tegen dazen, vliegen,
muggen, teken en andere insecten. De aangename geur zal
ervoor zorgen dat je met volle teugen van een zomerse rit
kunt genieten.

HOOFDINGREDIËNT
Cavalor® FlyLess bevat Icaridine
(20,6%), een afweermolecule die zowel
voor mens als dier geregistreerd is.
Icaridine werkt als een geparfumeerd
deken op de huid, waardoor het
het mechanisme dat insecten
naar menselijke en dierlijke huid
aantrekt,verstoort.

BEWARING
Product bewaren
tussen 5 °C en 25 °C.
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.
Verwijderd houden van
ontstekingsbronnen.

Door de insecten op een afstand te
houden, zul je ook stress, jeuk, allergie
en ziektes ten gevolge van insecten
vermijden. Omdat Icaridine geen
insecten doodt, is er ook geen risico
voor resistentie.

24M

Studies hebben aangetoond dat
formuleringen met 20% icaridine
mensen tot 10 uur en paarden tot wel
24 uur beschermen.

De niet-klevende, niet-vette formule
is huidvriendelijk en zal geen vlekken
maken op je leder of kledij.

GEMIDDELDE BESCHERMING
TEGEN MUGGEN (1)
87%
68%

77%

EFFECTIVITEITSVERLIES TEGEN
MUGGEN (1)
100%
75%

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

FLYLESS
500 ML / 16,9 fl.oz.

50%

(1)

25%
0%

0%
Control

IR3535

DEET

0

2

8

Icaridin
Icaridin
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4

DEET

IR3535

10

Uren

Costantini C et. al., Field
evaluation of the efficacy and
persistence of insect repellents
DEET, IR3535, and KBR 3023 against
Anopheles gambiae complex
and other Afrotropical vector
mosquitoes, Trans R Soc Trop Med
Hyg. 98(11) 644-52 (2004)

EAN-CODE
SPRAYFLES

5 425016 901519

* CAVALOR FLYLESS IS NIET VERKRIJGBAAR IN NEDERLAND

45

SHAKE
BEFORE
USE

Spray Itch Away

SW
ITCH

CAVALOR ®
SWITCH
OMSCHRIJVING
Transparante vloeistof.
Witte emulsie na schudden.

Cavalor ® SwItch is speciaal ontwikkeld voor paarden
die gevoelig zijn voor zomereczeem, een huidaandoening
die seizoensmatig terugkeert. Cavalor ® SwItch kan ook
gebruikt worden bij huidirritaties ten gevolge van extreme
weersomstandigheden. De spray werkt op verschillende
manieren, waardoor Cavalor ® SwItch zowel preventief als
behandelend gebruikt kan worden.

‘CAUSE AN ITCH IS A BITCH'
Zomereczeem bij paarden is een jeuk
die jaarlijks tijdens bepaalde periodes
terugkeert en hand in hand gaat met
dermatitis (een ontsteking van de
huid). Deze ontstekingsreactie wordt
veroorzaakt door een allergie voor het
speeksel van bepaalde steekmuggen,
de Culicoides, die vooral tijdens
zonsopkomst en zonsondergang in
de warmere maanden van het jaar
(maart tot oktober) actief zijn. Deze
reactie veroorzaakt een constante
jeuk bovenaan de staart en ter hoogte
van de manen, het hoofd en de oren,
waardoor de paarden gaan schuren.
Tijdens het schuren kunnen paarden
zichzelf verwonden, waardoor
secundaire bacteriële infecties kunnen
optreden.

REPELLENT

Cavalor ® SwItch werkt op
verschillende manieren. Eén van
de actieve ingrediënten, Benzylbenzoaat, staat bekend voor zijn
insectwerende eigenschappen, wat
een belangrijke stap is in de preventie
van zomereczeem. Bovendien
verzorgen hydraterende en voedende
ingrediënten de verwonde en
jeukende huid.

GEBRUIKSAANWIJZING
Goed schudden totdat het
product wit wordt. Spray
op een doek of onmiddellijk
op de geïrriteerde huid.
Breng Cavalor ® SwItch 1 of
2 keer per dag aan totdat
verbetering zichtbaar is.
Gebruik 2 of 3 keer per
week als onderhoud of als
preventie voor de start van
het muggenseizoen.
Waarschuwing: Uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
Kan een allergische
reactie veroorzaken.
Handen wassen na
gebruik. Schadelijk voor de
gezondheid wanneer het
ingeslikt wordt.
BEWARING
Buiten het bereik
van kinderen en op
een koele, droge
plaats bewaren.

24M

CAVALOR ® SWITCH’S DRIELEDIGE
AANPAK:
• Houdt de boosdoener op afstand
• Verzacht snel de jeuk
• Geneest en hydrateert wonden die
veroorzaakt zijn door het schuren.

Niet alle paarden zijn allergisch voor
deze mug, daarom verschillen de
reacties van paard tot paard.
Rassen zoals IJslanders, Shires,
Welshponies en Friezen lijken
gevoeliger te zijn terwijl sommige
bloedlijnen binnen een ras ook
gevoeliger zijn dan andere. Dit
betekent dat de mate waarin een
allergische reactie optreedt genetisch
bepaald wordt.
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AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

SwItch
500 ML / 16,9 fl.oz.

EAN-CODE
SPRAYFLES

5 425016 902141
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LEATHER
CARE
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A Deep Leather Cleaner

LEATHER
SOAP
Cavalor ® Leather Soap is het ideale product om je
leder zacht te reinigen na ieder gebruik. Deze zeep op
glycerinebasis reinigt en voedt het leder om het soepel te
houden zonder stevigheid te verliezen.

MAAK POETSEN EEN GEWOONTE
EN VERLENG DE LEVENSDUUR VAN
JOUW LEDER
Hoewel leder zo sterk is als nagels,
moeten we er ons ook bewust van zijn
dat leder eigenlijk huid is.

LEATHER CARE

Effective
Natural

CAVALOR ®
LEATHER SOAP
OMSCHRIJVING
Bruine vloeistof
GEBRUIKSAANWIJZING
Voordat je het product
gebruikt, verwijder eerst
het grof vuil, zweet of
haar van het leder. Om
het ingedrongen vet, vuil
en zweet te verwijderen,
gebruik Cavalor ® Leather
Soap op een vochtige doek
of spons en wrijf het leder
ermee in. Na opdrogen,
wrijf met een droge doek
of zachte borstel om het
leder te laten blinken en
eventuele zeepresten te
verwijderen.
Waarschuwing: uitsluitend
voor uitwendig gebruik
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

Het moet gereinigd en gehydrateerd
worden om te voorkomen dat het
gaat barsten.
Idealiter zou leder iedere keer het
gebruikt wordt ook schoongemaakt
moeten worden. Door Cavalor®
Leather Soap te gebruiken, maak je de
oppervlakte vrij van zweet, vet en vuil.
In Cavalor ® Leather Soap maken we
gebruik van een natuurlijke zeep,
kaliumoleaat, dat bekend is voor
zijn zachte maar toch diepreinigende
eigenschappen. We hebben glycerine
toegevoegd om ervoor te zorgen
dat het leder gevoed wordt en niet
droog wordt. Dit is belangrijk om de
collageenvezels in het leder sterk en
soepel te houden.
Door het leder regelmatig te
onderhouden met Cavalor ® Leather
Soap blijft het niet enkel soepel en
gehydrateerd, het zal er ook voor
zorgen dat je leder vrij blijft van
schimmels en bacteriën.
AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

10

LEATHER SOAP
500 ML / 16,9 fl.oz.

SPRAYFLES

LEATHER SOAP
2 L / 67,6 fl.oz.

NAVULZAK

5

50

EAN-CODE

5 425016 901861
5 425016 901854
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For A Glamorous Shine

LEATHER CARE

LEATHER
SHINE
Cavalor ® Leather Shine is een unieke formule voor de
intense verzorging van leder. Het voedt diep, houdt het
leder soepel en laat het blinken zonder het glad te maken.

EEN OPTIMALE VERZORGING VOOR
DUURZAAM LEDERONDERHOUD
Een goed onderhoud van je zadel is
van groot belang om het in goede
conditie te houden. Regelmatig je
leer onderhouden, zorgt ervoor dat je
paardrijuitrusting langer meegaat.
Cavalor ® Leather Shine zorgt voor een
optimale hydratatie van uw leder. De
creme dringt diep door in het leder
waar het de vezels soepel houdt en zo
een langere levensduur garandeert.
De rijke emulsie wordt erg snel
geabsorbeerd door het leer waardoor
het niet glad wordt of vettig aanvoelt.
De ingrediënten in Cavalor ® Leather
Shine werden zeer zorgvuldig
uitgekozen. Door verschillende oliën,
vetten en wassen te combineren
tot een gebalanceerde mengeling
werd een sublieme zalf bekomen die

52

het leder een optimale verzorging
geeft. Lanoline blinkt bijvoorbeeld
uit in de diepe voeding van het leder
terwijl de oliën zorgen voor glans
en bescherming. Ook bij de waxen
hebben we gekozen voor het neusje
van de zalm die glans, bescherming en
grip garandeert. Door het hydrofobe
karakter van de creme gaat het
vocht afstoten waardoor het leder
beschermd wordt tegen regen en
vochtige omgevingen.

CAVALOR ®
LEATHER SHINE
OMSCHRIJVING
Witte crème
GEBRUIKSAANWIJZING
Breng een klein beetje
Cavalor ® Leather Shine
met een doek of een
spons aan op het leder.
Wrijf het product in tot
de witte kleur verdwenen
is. Boen het leder op met
een propere katoenen
of wollen doek om het
glanzende effect te
versterken.
Waarschuwing: enkel voor
extern gebruik.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen bewaren.

24M

Zoals de naam verklapt, zorgt
Cavalor ® Leather Shine voor extra
glans. Er wordt een beschermend
laagje gevormd dat het leder nog laat
ademen en doet glanzen zonder grip
te verliezen.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING

8

LEATHER SHINE
200 ML / 6,76 fl.oz.

EAN-CODE
TUBE

5 425016 902059

53

Cavalor
When the result counts
®

Gedurende de laatste twee decennia, heeft Cavalor ® een
internationale reputatie opgebouwd als wereldleider in
paardenvoeding door een oplossing aan te bieden voor de
behoeften van elk paard: van de eerste stappen van een
veulen tot aan het pensioen, en voor topsportpaarden tot
aan het gekoesterde paard in de achtertuin.
Naast een compleet assortiment verzorgingsproducten,
biedt Cavalor ® ook een innovatief assortiment paardenvoer
en supplementen. Cavalor ® streeft ernaar om de juiste
balans te creëren tussen voeding, sport, recreatie en
gezondheid door middel van hoogwaardige ingrediënten.
Cavalor ® voeders en supplementen zijn samengesteld
met ingrediënten zoals goed verteerbare gepofte granen,
hoogwaardige granen, groenten, natuurlijke kruiden en
oliën, gecheleerde mineralen, vitamines, nutraceuticals en
pre- en probiotica – alles wat een paard nodig heeft om
prestaties, algemene gezondheid en welzijn te verbeteren.
Alle ingrediënten die in Cavalor ® productformuleringen
gebruikt worden zijn onderworpen aan strenge

fabricageprocedures om de kwaliteit, effectiviteit en
resultaten te garanderen. Alle Cavalor ® supplementen zijn
conform FEI en Jockey Club.
Cavalor ® is er trots op een indrukwekkende lijst van
wereldkampioenen, olympische medaillewinnaars en World
Cup-winnaars onder zijn klanten, supporters en endorsers
te mogen tellen. Het succes van deze atleten is grotendeels
te danken aan de voortdurende gezondheid en prestaties
van hun paarden. Het is ook een fantastische bevestiging
van het Cavalor ® merk omdat zo veel atleten vertrouwen op
onze producten om op het hoogste niveau te concurreren en
om de algehele gezondheid en het welzijn van hun paarden
veilig te stellen.
Voor meer informatie over Cavalor ® voeders en
supplementen kun je terecht op www.cavalor.com

Cavalor ®
Industriepark 11 B
9031 Drongen | België
Cavalor ® Consumer line:
T +32 (0)9 220 25 25
care@cavalor.com
www.cavalor.com
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5 425016 902301

