Onze nieuwigheden van de SPOGA HORSE 2018
effax Leer-Serum +
Deze hoogwaardige leerverpleging om op te spuiten is een
intensieve en vochtwerende verzorging, die diep in het leer intrekt.
Lanoline- en avocado-olie houden het leer sterk maar zacht . Zelfs
hard leer wordt zacht en soepel. Het zorgt voor een vochtafwerend
leeroppervlak en laat een brillante glans en een onmiskenbaar
eigen geur achter.
Leverbaar vanaf Februari 2018
Art. Nr.: 1191100, 500ml, VPE 12

Effol med BronchoCare Syrup - nu in 500ml
Effol med BronchoCare-Serie: laat het paard weer vrij
doorademen
De BronchoCare serie van Effol med werd ontwikkeld voor de
behoefte van paarden met luchtweg problemen. Het ontlast de
luchtweg en versterkt het immuunsysteem.
De producten van de BronchoCare-serie complementeren zich in hun
werking en bieden een “rondom” verzorging. Alle producten bevatten
uitsluitend natuurlijke kruidensamenstellingen.
De 500ml variant is er nu in een praktische pompfles.
Art. Nr.: 51 11 10 00, 500ml, VPE 6
Leverbaar vanaf november 2018
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Effol EHBO-koffer
Een betrouwbaare hulp in het geval van nood!
Alle belangrijke hulpmiddelen bij de hand, samengevoegd in een koffer!
De Effol EHBO-koffer bestaat uit de Effol klassiekers zoals Effol Huid
Repair, Effol Drakenbloed-Filmpleister, Effol Ice-Pack, Effol Horse-Balm,
een elastische bandage, een verband set en wegwerp-handschoenen
Ook een Effol rugzakje voor het transport als je een buitenrit maakt.
Bovendien is er een EHBO poster voor de stal of de zadelkamer
bijgevoegd.
Art. Nr.: 11 11 56 10, VPE 6

Effol Friend-Snacks Pumpkin Sticks
De natuurlijke beloning voor vrienden
Voor het begin van het herfstseizoen is de geliefde Effol-Friend-snack
serie nogmaals met een smaak uitgebreid:
Pompoen-sticks, met hoogwaardige pompoenpitolie is dit niet alleen
erg lekker maar omvat naast vitamine E en linolzuur ook waardevolle
meervoudige onverzadigde vetzuren ( omega 3 en 6 )welke het
lichaam van het paard niet zelf kan aanmaken.
Goede vrienden verdienen een beloning. Als beste een, die niet alleen
lekker smaakt, maar ook nog eens goed doet. Effol® Friend-Snacks met
de smaak van pompoenpitolie wordt uit gezonde granen met veel
ruwvoer, vitaminen en mineralen gemaakt. De mooiste manier om
onze vierbenige vriend te belonen.
Zolang de voorraad strekt.

Art. Nr.: 11 86 71 00, 500g, VPE 30
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