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Jaunumi
Equi Wash ir ar uzlabotu formulu
NorPlus tagad sauc Bianco Wash, un tā formula ir uzlabota
Hygienic Wash tagad sauc Derma Wash, un tā formula ir uzlabota
MudDoc ir ar uzlabotu formulu
HoofOil Special tagad sauc PodoGuard
Cooling Wash tagad sauc CoolSens
Muscooler tagad sauc Recup Gel, un tā formula ir uzlabota
FreeBute Gel ir produkts nogurušiem muskuļiem, locītavām un saitēm
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Cavalor® kopšanas līdzekļi, jo jūs vēlaties rūpēties par savu zirgu
Jūs esat tā vērts ... un tāpat arī jūsu zirgs.

Mēs visi vēlamie palutinās savus mīluļus un sniegt viľiem pēc iespējas labāku kopšanu. Tāpēc rūpes ir svarīgas gan
jātniekam, gan zirgam. Ne tikai tāpēc ka redzami tūlītēji rezultāti, bet tāpēc, ka šis ir laiks, ko patiešām pavadāt kopā,
vienlaikus novēršot dažādas veselības problēmas. Tas ir brīdis, kad varat sniegt savam zirgam pelnīto aprūpi, pasakoties
viľam, palutinot viľu vai gatavojot viľu saviem nākotnes plāniem. Tas stiprina saiti jūsu un jūsu zirga starpā.
Kopšanas līdzekļi ir kaut kas vairāk par tikai lutināšanu. Iedomājieties par spreju pret niezi vai ziedi pret smilšu drudzi. Šie
līdzekļi var daudz ko mainīt un novērst vai ārstēt veselības problēmas.
Mens sana in corpore sano
Veselam zirgam ir spīdīga spalva, lielisks kažoks, mirdzošas acis un milzums enerģijas. Šāds zirgs ir laimīgāks un sasniedz
labākus rezultātus. Un tas ir redzams. Mēs, kas strādājam Cavalor®, ticam, kas patiesais skaistums nāk no iekšienes. Bet ar
to viss nebeidzas. Cavalor® ir arī vairāki efektīvi kopšanas līdzekļi, kas lieliski papildina uzturu. Jo jūsu zirgs ir pelnījis tikai
vislabāko.
Cavalor piedāvājums ir sinerģiski plašāks: skaistums no iekšpuses, pateicoties augstvērtīgam uzturam, un ārējais skaistums,
pateicoties pārdomātiem kopšanas līdzekļiem.
Kāpēc skatīties uz lietām plašāk?
Līdz šim Cavalor® koncentrēja uzmanību galvenokārt uz barību un piedevām, jo tas ir zirga optimālas veselības pamatu
pamats. Šim pamatam ir jābūt vienmēr. Taču mēs saprotam, kad cilvēki vēlas darīt vairāk, rūpējoties par savu zirgu. Turklāt,
ar atsevišķām diskomfortu izraisošām problēmām var cīnīties tikai no ārpuses. Piemēram, mušas vasarā. Tāpēc mēs
vēlamies nodrošināt visas zirgkopības entuziastu un jātnieku vajadzības arī šajā aspektā; piedāvājot kvalitatīvu daudzveidīgu
kopšanas līdzekļu klāstu, lai zirgu aizsargātu, padarītu tā kažoku vēl spīdīgāku, un izjādi dabā vēl patīkamāku. Cavalor® ir
izveidota ekspertu komanda, lai veidotu spēcīgu reputāciju kopšanas līdzekļu jomā. Zirgam ir svarīgi kopšanas līdzekļi, taču
labs uzturs saglabā savu nozīmīgumu. Bez labas uztura programmas zirgs nejutīsies labākajā formā un tam nebūs spīdīgas
spalvas. Varat izmēģinās visos krēmus un ziedes, tomēr ja katru dienu ēdīsiet ātrās uzkodas, āda nebūs perfekta. Cavalor®
vēlas atbalstīt gan jātnieku, kopēju vai staļļa pārvaldnieku, gan attiecībā uz zirga uztura vajadzībām, gan visaptverošu
kopšanu.
Mūsu kopšanas līdzekļi ir attīstījušies
Cavalor® kopšanas līdzekļi nav jaunums. Jau gadiem ilgiem esam tos piedāvājuši, lai papildinātu barības un piedevu klāstu.
Taču tā kā kopšanas līdzekļu iegāde ir pilnīga jauna pieredze, mēs esam nolēmuši pilnībā mainīt kopšanas līdzekļu
piedāvājuma zīmolu. Iegādājoties barību vai piedevas, klienti vēlas saľemt precīzu informāciju par to iedarbību. Ar kopšanas
līdzekļu iegādi ir citādi, jo šeit vairāk valda emocijas; pērkot kopšanas līdzekļus, cilvēki vairāk paļaujas uz savām izjūtām.
Cavalor® kopšanas līdzekļu klāstam ir pilnīgi jauns izskats, un līdzekļu novatoriskums slēpjas to uzlabotajās formulās,
jaunos produktu nosaukumos un sastāvdaļās, kā arī citos jauninājumos.
Cavalor kopšanas līdzekļu līnija ir iedalīta 6 produktu grupās, kurām katrai ir konkrēti mērķi.
Šajā produktu rokasgrāmatā varat iepazīties ar produktu jauno izskatu, lietošanas norādēm un tām īpašībām, kas padara tos
atšķirīgus no citiem.
Vai jums ir vēl citi jautājumi, ai varbūt vēlaties dalīties ar savu pieredzi? Esmu pati uzmanība!
Laipni aicinu sazināties ar mani, rakstot e-pastu, ai arī telefoniski.
Ar cieľu
Elynn Thys

care@cavalor.com
+32 9 220 25 25
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Kā mēs nodrošinām rezultātu?
#whentheresultcounts
Cavalor® latiľa attiecībā uz kopšanas līdzekļiem ir novietota tikpat augstu kā barībai un piedevām. Kā vienmēr, visa pamatā
ir zināšanas un pieredze. Saistībā ar barību mēs koncentrējam uzmanību uz izejmateriālu stabilitāti un uzľemšanu. Saviem
kopšanas līdzekļiem mēs izvēlamies drošus, efektīvus un kvalitatīvus izejmateriālus, kas apvienoti nodrošina īpaši zirga ādai
piemērotu individuāli izstrādātu formulu.
Pateicoties mūsu stingrajiem kvalitātes kontroles procesiem, mēs varam sniegt klientiem garantiju par saviem produktiem.

pH neitrāls - ko tas nozīmē?
Visam, kā sastāvā ir ūdens, tostarp ādai, piemīt noteikts skābums vai pH vērtība. Jo zemāka pH vērtība, jo vairāk brīvo H +
jonu. Jo augstāks skābums, jo augstāks pH, jo pamatīgāks. Pretēji cilvēka ādai, kuras dabiskais skābuma līmenis ir robežās
no 4,0 līdz 5,5, zirga ādas optimālais pH ir aptuveni 7,0 – 7,4. Tas ir līdzīgi suľa ādai, kuras pH svārstās no 6.5 līdz 7.5,
padarot to pamatīgāku.
Ādas virsējais slānis, kas nosaka pH, ir svarīga zirga aizsardzības mehānisma sastāvdaļa. Tas aizsargā pret karstumu un
aukstumu, kā arī pret baktērijām un citiem kaitīgiem elementiem. Tāpēc ir svarīgi neizjaukt zirga normālo pH, lai tādējādi
izvairītos no infekcijām.
Līdzekļi ar zemu pH, piemēram, šampūns cilvēkiem, ir hidrofīliski. Tie piesaista mitrumu un dehidrē zirga ādu, kā rezultātā
āda kļūst sausa, sāk lobīties. Balinātājam un spēcīgiem attaukotājiem ir augsts pH - tā kā tie ir hidrofīliski, tie absorbē
dabiskos taukus, padarot kažoku blāvu un ādu sausu, jutīgu un uzľēmīgu pret infekcijām.
Cavalor® kažoka kopšanas līdzekļi ir pH neitrāli zirgiem, kā rezultātā tie ir maigi ādai un nodrošina optimālu ādas kopšanu
un vienlaicīgu mitrināšanu. Tas novērš daudzas potenciālās problēmas.
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Efektīvi dabisks
Daba ir gudra. Mēs bieži iedvesmojamies no dabas, izstrādājot savu produktu
formulas, un izmantojam pēc iespējas vairāk dabisko sastāvdaļu (piemēram,
ēteriskās eļļas). Uz mūsu produktiem par to norāda uzraksts "efektīvi dabisks".
Tomēr mēs ne vienmēr izvēlamies tikai dabisko. Reizēm daba vienkārši
nepiedāvā labāko iespējamo risinājumu, bet Cavalor® būtiski svarīga vienmēr
ir kvalitāte un efektivitāte. Cavalor® Star Shine, piemēram, ar nolūku ir
izmantoti silikoni, jo efektīvs līdzeklis spalvas savelšanās novēršanai nav
iedomājams bez tiem. Izmantotais silikons ir augstākās kvalitātes, lai nebojātu
spalvu.

Sinerģija - kombinācijas, kas darbojas
Mēs ticam kombināciju iedarbības spēkam. Barības un piedevu produktu klāstā Cavalor® nekad neiekļauj produktus, kuru
sastāvā ir tikai viena vienīga aktīvā sastāvdaļa. Tieši tāpat arī kopšanas līdzekļu līnijā. Katrā formulā mēs uzstādām mērķi
atrast to vienu vairāku sastāvdaļu perfekto kombināciju, kurā katrai sastāvdaļai ir savas unikālās un specifiskās īpašības, kas
visas kopā veido izdevušos galaproduktu.
Cavalor® Ice Clay ir lielisks šīs sistēmas piemērs. Mālam ir dabiski raksturīgas vairākas spēcīgas īpašības, padarot to ideāli
piemērotu atjaunošanās procesam pēc smagiem treniľiem. Pievienojot ēteriskās eļļas, Cavalor® Ice Clay optimāli attīra
organismu no toksīniem, piemēram, pienskābes.
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UZLABOTA

SPALVAS
KOPŠANA šampūns
Revitalizējošs

FORMULA

EQUI
WASH
Cavalor® Equi Wash ir ideāls šampūns, lai sniegtu zirgam revitalizējošu dušu.
Pateicoties pH neitrālajai formulai, tas notīra netīrumus, vienlaicīgi maigi
iedarbojoties uz ādu.
Bagātināta formula vislabākajam rezultātam
Cavalor® Equi Wash ir piesātināts ar Provitamīnu B5 un glicerīnu. Provitamīns B5 iekļūst spalvas kātā un palīdz uzlabot kažoka
mitruma sastāvu. Mitrināta spalva izskatās biezāka un elastīgāka, padarot to mazāk lūstošu. Glicerīns iedarbojas kā patiess
kažoka kondicionētājs, padarot spalvu spēcīgu, piešķirot apjomu un dabisku spīdumu. Cavalor® Equi Wash ir viegli izskalot, un tas
piešķirs zirga kažokam dabisku mirdzumu.

"Ja tas der mums, vai tam ir jāder mūsu zirgiem?"
Pretēji mūsu ādai, kuras dabiskais skābums ir 4,0 - 5.5, zirga ādas optimālais pH ir robežās no 7,0 līdz 7.4. Ja šis pH līdzsvars tiek
izjaukts, var rasties problēmas. Papildu informācija par pareiza pH līmeľa nozīmīgumu ir sniegta 6. lapā.

Cavalor® Equi Wash ir izstrādāts īpaši zirgiem. Pateicoties neitrālam pH līmenim, šampūns rada atsvaidzinošu sajūtu zirga ādai un
uztur to labi mitrinātu.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts

Rožu ziedlapiľu rozā šampūns

Lietošanas norādījumi

Samitrināt zirga spalvu, lai attīrītu to no izkritušās spalvas un netīrumiem.
Uzklāt Cavalor® Equi Wash tieši uz kažoka vai atšķaidīt nelielu daudzumu ūdenī un uzklāt ar sūkli, lai
padarītu kažoku tīru un svaigu.
Kārtīgi izskalot zirga kažoku.
Uzmanību: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82193101

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

82193120

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

UZPILDĪŠANAS
LĪDZEKLIS
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SPALVAS
KOPŠANA
Šampūns
grūti izmazgājamu pleķu izmazgāšanai

IEPRIEKŠ BIJA
NORPLUS

BIANCO
WASH
Pelēki zirgi ... lieliski! Mēs viņus mīlam, bet ir tik grūti panākt, lai viņi izskatās spoži balti. Ar Cavalor® Bianco
šampūnu balts patiešām atkal kļūst balts. Pret Cavalor® Bianco Wash izredžu nav par grūti iztīrāmiem zāles, mēslu
vai urīna pleķiem..

Koncentrēta formula – maigs šampūns ar superīpašībām
Cavalor® Bianco Wash ir ļoti koncentrēts šampūns. Pietiks ar pavisam nelielu daudzumu, lai iztīrītu no (pelēka) zirga
kažoka visgrūtāk iztīrāmos pleķus. To var lietot kā koncentrātu, pievienojot spainī ūdenim, vai lietot nelielā
daudzumā tieši uz pleķa, lai iegūtu pārsteidzošus rezultātus. Cavalor® Bianco Wash sastāvā ir spēcīgi mazgāšanas
līdzekļi, tomēr tas ir maigs ādai. Unikāla formula, kas likvidē pleķus, nekairinot ādu. Cavalor® Bianco Wash ir
izstrādāts īpaši zirgiem. Pateicoties neitrālam pH līmenim, šampūns nomierina zirga ādu un uztur to labi mitrinātu.
(papildu informācija par ph 6. lapā)
Sudraba šampūna optiskais efekts
Tā dēvētais sudraba šampūns ir populārs pelēku zirgu mazgāšanai. Šiem produktiem pievienotais purpura vai zilais
pigments mazina dzeltenos pleķus. Lai gan pirmajā brīdī rezultāts ir acīmredzams, tas ir galvenokārt vizuāls efekts. Šie
šampūni neattīra kažoku tik dziļi, un iesēdušies pleķi nepazudīs. Cavalor® Bianco Wash ir ar dziļu attīrošu iedarbību un
novērš noturīgus pleķus.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts

Bēšs šampūns

Lietošanas norādījumi
Samitrināt zirga kažoku un uzklāt nelielu daudzumu Cavalor® Bianco Wash directly tieši uz kažoka vai atšķaidīt
nelielu produkta daudzumu spainī ar siltu ūdeni un uzklāt ar sūkli. Pēc tam kārtīgi izskalot kažoku ar ūdeni.

Uzmanību: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums

Artikula numurs

Apraksts

82193050

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

SVĪTRKODS
PUDELE
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SPALVAS
KOPŠANA
Lielisks
kondicionieris

STAR
SHINE
Cavalor® Star Shine ir ilgstošas iedarbības spalvas kondicionieris ar vienreizēju
un patīkamu aromātu. Cavalor® Star Shine piešķir zirga kažokam lielisku
spīdumu, piešķir spalvai apjomu un novērš krēpju un astes savelšanos pat
nedēļu ilgi.
Lieciet savai zvaigznei mirdzēt
Cavalor® Star Shine sastāvā ir augsti kvalitatīvu silikonu maisījums. Jā, mēs lietojam silikonu, jo esam pārliecināti, ka augsti
kvalitatīva silikona lietošana ir būtiska spalvas savelšanās novēršanas līdzekļa sastāvdaļa. Daudzos lētākos līdzekļos ir izmantots
zemas kvalitātes silikons, kas var bojāt spalvu. Cavalor® Star Shine lietošana novērš kažoka pleķus, jo atgrūž putekļus un
netīrumus. Katra spalva tiks pārklāta ar aizsargkārtu, lai novērstu krēpju un astes savelšanos. Šī aizsargkārta novērš spalvas
raušanu un mazina lūšanu. Cavalor® Star Shine palīdz atjaunot bojātu spalvu, vienlaikus padarot intensīvāku kažoka krāsu un
uzlabojot tā struktūru, piešķirot pamanāmu spīdumu.

Papildus
augsti
kvalitatīvu
sastāvdaļu
izmantošanai, mēs esam nodrošinājuši, lai
Cavalor ® Star Shine būtu Cavalor® Star Shine
pH neitrāls.

Ādai draudzīgā formula uztur kažoku, krēpes un
asti mitrinātu, kā rezultātā palielinās apjoms un
uzlabojas elastība, spalva kļūst antistatiska un
veselīga, izskatās labi kopta.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts

Balts šķidrums

Lietošanas norādījumi

Vēlams tūlīt pēc mazgāšanas izsmidzināt Cavalor® Star Shine uz zirga slapjajām krēpēm, astes un
kažoka. Labākam rezultātam pēc tam norīvēt zirga kažoku ar vilnas vai kokvilnas audumu.
Uzmanību: Tikai ārīgai lietošanai
Ieteikums: Lietot Cavalor® Star Shine, lai bez ūdens iztīrītu pleķus. Izsmidzināt tieši uz pleķa, pagaidīt
dažas minūtes un paberzēt pleķi ar drāniľu.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82193401

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

SPREJS

82193402

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

UZPILDĪŠANA
S LĪDZEKLIS
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IEPRIEKŠ BIJA

ĀDAS KOPŠANA
Medicare šampūns

DERMA
WASH

HYGIENIC

Medicare sprejs

WASH

DERMA
SPREJS

Tik ļoti daudzveidīgs, tam noteikti jābūt katrā stallī!
Gan labās, gan sliktās baktērijas ir visur. Ja zirgam ir pavājināta imunitāte vai ir savairojušies sliktie mikroorganismi, tie gūst virsroku un
zirgs ir uzľēmīgāks pret baktēriju vai sēnīšu infekcijām. Mikroorganismi var izplatīties jebkur - infekcijas tiek nodotas galvenokārt ar
sukām, pavadām un segām. Zirgi var būt arī sēnīšu pārnēsātāji - pat bez redzamiem simptomiem. Paturot to prātā, ir noteikti svarīgi
saglabāt kontroli pār sēnīšu un baktēriju populāciju.

Cavalor® Derma Wash ir higiēnisks šampūns, kura sastāvā ir hlorheksidīns, ko lieto, lai mazgātu zirgus, kuriem lobās āda, ir
nespodrs kažoks vai ādas problēmas. Tas ir ideāli piemērots šampūns, ar ko mazgāt jaunpienācējus stallī, lai novērstu
infekciju izplatīšanos. Nedrīkst aizmirst, ka zirga kažoka stāvoklis norāda uz tā veselību. Nespodrs kažoks var liecināt par
iekšķīgām problēmām, kā rezultātā ir traucēta barības vielu absorbcija.
Cavalor® Derma Wash un Derma Spray ir pH neitrāli līdzekļi. Pretēji mūsu ādai, kuras dabiskais skābums ir 4,0 - 5.5, zirga
ādas optimālais pH ir robežās no 7,0 līdz 7.4. Līdzekļi ar zemu pH, piemēram, šampūns cilvēkiem, ir hidrofīliski. Tie
piesaista mitrumu un dehidrē zirga ādu, kā rezultātā āda kļūst sausa, sāk lobīties. Balinātājam un spēcīgiem attaukotājiem ir
augsts pH - tā kā tie ir hidrofīliski, tie absorbē dabiskos taukus, padarot kažoku blāvu un ādu sausu, jutīgu un uzľēmīgu pret
infekcijām. Cavalor® Derma wash ir bagātināts ar glicerīnu. Tas garantē, ka āda tiek labi mitrināta un kažoks būt veselīgi
spīdīgs.
Papildus tam, ka Cavalor® Derma wash lieto kā šampūnu, to var lietot arī, lai tīrītu segas, sedlu paliktľus, ādas inventāru,
u.c. Lai attīrītu nelielas brīves vai ģenitālijas, mēs rekomendējam lietot Cavalor® Derma Spray. Derma Spray aktīvās vielas ir
tās pašas, izľemot ziepes.

Kāpēc Cavalor izlēma lietot hlorheksidīnu?

Hlorheksidīns ir teicams dezinfekcijas līdzeklis un aptur baktēriju un sēnīšu augšanu. Salīdzinājumā ar citiem dezinfekcijas
līdzekļiem (piemēram, jodu), hlorheksidīns nesausina kažoku un neiekrāso ādu. Papildus tam, hlorheksidīna iedarbība ir
pierādīta ilgstošāka un plašāka.
Izstrādājot Cavalor® Derma wash, sastāvdaļas tika rūpīgi atlasītas, lai nodrošinātu optimālu kvalitāti un iedarbīgumu.
Atsevišķas krāsvielas un ziepes var mazināt hlorheksidīna iedarbību. Ļoti specifiskā dažādu sastāvdaļu izvēle ir arī iemesls,
kāpēc Cavalor® Derma Wash veido mazāk putu nekā citi šampūni.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts
Rozā šampūns

Lietošanas norādījumi
Pievienot nelielu daudzumu (+- 30 ml) Cavalor® Derma Wash siltam ūdenim un uzklāt tieši uz visa ķermeľa vai skartajās
ādas daļās ar sūkli. Ļaut īsu brīdi iesūkties un pēc tam rūpīgi izskalot ar ūdeni.
Lai izvairītos no infekcijām, ieteicams izmazgāt zirgu ar Cavalor® Derma wash reizi mēnesī vai pēc intensīva kontakta ar
citiem zirgiem (nometnes vai pastaigas).
Cavalor® Derma Wash var lietot arī aizjūga un cita inventāra dezinficēšanai.
Pievienot 30 ml Cavalor® Derma Wash veļas mašīnā mazgāšanas līdzekļa vietā, lai mazgātu tekstilizstrādājumus.
Lietot Cavalor® Derma Spray, lai attīrītu brūces vai ģenitālijas.
Brīdinājums: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums

Artikula numurs

Apraksts

82193105

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

SVĪTRKODS
PUDELE

Derma Spray paredzamais pieejamības laiks: 2019. gads
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ĀDAS KOPŠANA
Nomierinoša ādas ziede

JAUNA
FORMULA

LURAX
CREAM

Cavalor® Lurax Cream veicina brūču dzīšanu, mazina rētu veidošanos un paātrina spalvas ataugšanu tās
dabiskajā krāsā. Cavalor® Lurax Cream iedarbojas arī nomierinoši, padarot to par ideāli piemērotu saules
apdegumu ārstēšanai.

Daudzveidīgs un efektīvs - iedvesma no dabas

Tā kā brūču dzīšana ir dabisks process, Cavalor speciālisti iedvesmojās no dabas, izstrādājot Cavalor® Lurax Cream. Formulas
galīgais sastāvs tika radīts, apvienojot sastāvdaļas, kas papildina viena otru.
Cavalor® Lurax Cream nodrošina nepieciešamās barības vielas, kas ir nozīmīgas ādas šūnu reģenerācijas procesā. Tas nodrošina
mazāku rētu veidošanos un spalvas ataugšanu. Krēma dzesējošā un nomierinošā iedarbība novērš kairinājumu, lai brūce varētu ātrāk
sadzīt.
Papildus tam, Cavalor® Lurax Cream’ antiseptiskās un pretiekaisuma īpašības mazina infekcijas iespējamību.
Tas padara Cavalor® Lurax Cream par ideāli piemērotu krēmu brūču ārstēšanai, taču to var izmantot arī niezes, ādas kairinājuma un
saules apdeguma izraisītu sāpju ārstēšanai.

Zinātniski pierādīts

Cavalor® Lurax Cream tika izmantots Kanādas pētījumā, lai
pārbaudītu tā iedarbīgumu brūču dzīšanas procesā. Pētījuma
ietvaros 8 brūces tika apstrādātas 10 dienas pēc savainojuma vai
nu ar Cavalor® Lurax Cream kā pozitīvo kontroli, kas noteikti
nodrošinās brūču dzīšanu, vai negatīvo kontroli, kam nav
nekādas iedarbības.
Pētījumā tika secināts, ka dzīšana, lietojot Cavalor® Lurax
Cream, bija nedaudz lēnāka dažu pirmo dienu laikā
salīdzinājumā ar pētījumā izmantoto medikamentu. Taču sākot ar
7 dienu, atšķirība bija būtiska: Cavalor® Lurax Cream nodrošina
labāku brūces slēgšanos, nodrošinot mazākas rētas veidošanos
un labāku kopējo dzīšanas procesu.

C-T-1001 = Cavalor ® Lurax Cream
CGS-21680 = Medication
Līdzeklis = placebo
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts
Balta ziede

Lietošanas norādījumi
Katru dienu uzklāt Cavalor® Lurax Cream kārtiľu uz tīras brūces vai iekaisušas ādas, lai garantētu dabisku un efektīvu
dzīšanu.
Brīdinājums: Tikai ārīgai lietošanai.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums
Artikula numurs

Apraksts

82697903

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

EAN kods
TŪBIĽA
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ĀDAS KOPŠANA
Dabiska kopšana smilšu drudža novēršanai

JAUNA
FORMULA

MUD
DOC

Cavalor ir izstrādājis jaunu pieeju smilšu drudža ārstēšanai. Vairāk kā 10 ēteriskās eļļas
darbojas kopā, lai atveseļotu, nomierinātu un dezinficētu pēdvidus iedobes. Formula ir 100%
dabiska un liek plaisām izgaist vienā mirklī.

Kas ir smilšu drudzis?
Smilšu drudzis ir nešaubīgi viena no izplatītākajām ādas problēmām zirgiem. Smilšu drudzis
ir kopīgais apzīmējums dažādām ādas kairinājuma formām zirga kājām. Nopietnos
gadījumos var pietūkt visa kājas apakšējā daļa, un ja to neārstē, pampumu var būt grūti
novērst. Smagākos gadījumos rezultāts ir klibums.
Labāk zināmie simptomi ir apsarkums, zvīľošanās, kreveles un plaisas pēdvidū. Pēdvidū
var ļoti ātri savairoties un nostiprināties baktērijas un sēnītes, jo šī vieta lielāko daļu laika ir
silta un mitra.
Smilšu drudža cēloľi var būt dažādi. Piemēram, netīrumi, dubļi, kukaiľi un izmazgājumu
plaisas uz ādas, kas ļoti bieži ir jutīgas pret baktēriju infekcijām. Sēnīšu infekcijas, ādas
ērcīte un saules apdegums arī bieži ir cēloľu sarakstā. Tā kā pēdvidus daļa ir pastāvīgā
kustībā, ādas sadzīšanai ir nepieciešams ilgs laiks.
1. zīmējums: Smilšu drudzis uz zirga

Veselas kājas, laimīgas kājas

1. zīmējums: Smilšu drudzis uz zirga
kājas.
kājas.

Cavalor® MudDoc ir ar ļoti ātru iedarbību, ko nodrošina unikālā ēterisko eļļu kombinācija,
piemēram, alvejas, lavandas, eikalipta un tējas koka eļļas.
Cavalor® MudDoc iedarbojas dažādos līmeľos, lai izārstētu smilšu drudzi.
Pateicoties antiseptiskām īpašībām, pēdvidus iedobes vairs nav pievilcīgas baktērijām,
kas izraisa smilšu drudzi, bet brūču sadziedēšana un pretsāpju iedarbība veicina zirga
vispārējā stāvokļa uzlabošanos.
Stimulējot asins cirkulāciju, brūces dzīst ātrāk. Tāpat arī krēmam piemītošā mitrinošā
iedarbība uzlabo ādas elastīgumu, lai mazinātu rētaudu apjomu un paātrinātu spalvas
ataugšanu. Ādas elastības saglabāšana ir svarīga, lai novērstu ādas plaisāšanu, kas bieži
rodas intensīvu treniľu laikā, piemēram, lēcienu trenēšanas laikā.
.

2. zīmējums: Tā pati kāja pēc
apstrādes ar Cavalor MudDoc 4 dienas
divas reizes dienā.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts
Balta ziede

Lietošanas norādījumi
Ja nepieciešams, noskūt spalvu ap smilšu drudža skarto vietu.
Notīrīt skarto zonu ar dezinficējošu šampūnu , piemēram, Cavalor® Derma Wash.
Pārliecināties, ka pirms Cavalor® MudDoc lietošanas pēdvirsmas iedobes tiek izsausinātas.
Lietot Cavalor® MudDoc katru dienu.
Mēs iesakām lietot šo līdzekli pietiekami ilgstoši, lai novērstu smilšu drudža atkārtošanos.
Uzmanību: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums

Artikula numurs

Apraksts

82697903

MUDDOC 200 ML / 6,76 fl.oz.

SVĪTRKODS
TŪBIĽ
A
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NAGU KOPŠANA
Nagu eļļa labākai naga kvalitātei

IEPRIEKŠ BIJA
HOOFOIL SPECIAL

PODO
GUARD
Cavalor ® PodoGuard ir unikāla barojošu un ēterisko eļļu kombinācija,
kas iesūcas dziļi nagā, nodrošinot naga uzturēšanu optimālā stāvoklī.
NAV NAGU - NAV ZIRGA
Vai zinājāt, ka, zirgam staigājot, veselīgs nags izplešas un saraujas? Tas ir iespējams, pateicoties naga dabiskajai
pretestībai.
Lielas temperatūras un mitruma svārstības dienā un naktī, īpaši vasaras laikā, ir iemesls, kāpēc nagi zaudē pārāk
daudz mitruma. Pārmērīgas izžūšanas rezultātā zūd naga elastība un nagi plaisā.
Barojošā eļļa, kas atrodas Cavalor® PodoGuard sastāvā, iesūcas dziļi nagā un nodrošina ideālu mitruma līdzsvaru.
Tas veicina labāku naga augšanu, attīstību un kvalitāti. Salauzti vai bojāti nagi var atveseļoties, kamēr izaug jauns
un veselīgs nags.
No otras puses, arī pārmērīgs mitrums nav labs. Nagu galvenā sastāvdaļa ir keratīns, kas ir tas pats proteīns, kas ir
cilvēka nagos. Piesūcoties ar ūdeni un dubļiem, nagi kļūst mīksti. Tā rezultātā tiek izskalotas dabiskās aizsargājošās
eļļas, padarot nagus uzņēmīgākus pret mikroorganismu invāziju.
Šādā situācijā Cavalor® PodoGuard iedarbosies kā īsta antibakteriāla barjera, lai uzturētu mitrumu un nepieļautu
mikroorganismu iekļūšanu.
Tas padara Cavalor® PodoGuard par ideālu kombināciju, lai aizsargātu zirga nagus jebkādā vidē.
Protams, papildus ārējās kopšanas produktiem nagu veselību būtiski ietekmē arī uzturs.

PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
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Apraksts
Brūns šķidrums

Lietošanas norādījumi

Sausā vidē:
Uzklāt Cavalor® PodoGuard vairākas reizes nedēļā uz tīriem un slapjiem nagiem,
lai novērstu iekšējā mitruma izgarošanu vai ārstētu saplaisājušus nagus.
Mitrā vidē:
Uzklāt Cavalor® PodoGuard vairākas reizes nedēļā uz tīriem un sausiem nagiem,
Uzmanību: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82698205

PODOGUARD 500 ML / 16,9 fl.oz.

KĀRBA +
SUKA

82698211

PODOGUARD 2 L / 67,6 fl.oz.

UZPILDĪŠANA
S LĪDZEKLIS
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NAGU KOPŠANA
Sausam naga staram un pēdai

SAKRATĪT
PIRMS
LIETOŠANAS

DRY
FEET
Cavalor ® Dry Feet plaši lieto veterinārārsti, kopēji un jātnieki, cīnoties
pret mīkstu vietu parādīšanos nagā un citiem simptomiem, kas saistīti ar
piena sēnīti. Pāris dienu laikā naga stars un pēda kļūst redzami
sausāka.
Nav nagu - nav zirga
Piena sēnīte ir ļoti izplatīta bakteriālā infekcija, kas rodas zirga nagā, īpaši naga stara zonā. Piena sēnītes
veidošanās riskam vairāk pakļauti ir zirgi ar dziļām spraugām vai šauriem vai saīsinātiem papēžiem. Pat ja
zirga dzīve vidi mēģina uzturēt iespējami tīru, tur vienmēr atrodas baktērijas. Zirgi bieži atrodas stallī, kur ir
mēsli vai slapji, dubļaini pakaiši.
Šāda vide ir ideāli piemērota anaerobajām baktērijām, lai tās varētu veidoties nagā un bojāt to. Pateicoties
erozijai, tās var iekļūt naga jutīgajās daļās zem naga stara, izraisot klibošanu.
Cavalor ® Dry Feet padara nagu par mazāk patīkamu nekrotiskajām baktērijām, pateicoties dažādu aktīvu
vielu kombinācijai. Glutāraldehīdam ir sausinoša un stiprinoša iedarbība, bet benzalkonija hlorīds
nodrošina, ka līdzeklis ilgāk saglabājas nagā.
Padarot nagus cietus un sausus, skābeklis ieplūst zonā tuvu naga staram, nogalinot baktērijas. Cavalor®
Dry Feet var lietot arī kā profilaktisku līdzekli, ja zirgs ir jutīgs pret piena sēnīti, bet to nav ieteicams lietot
sausiem nagiem. Sausus nagus šis līdzeklis padara trauslus, izraisot nagu plaisāšanu.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts

Caurspīdīgs šķidrums, zili zaļš

Lietošanas norādījumi

Kā ārstēšana: Izsmidzināt Cavalor® Dry Feet aptuveni 2 līdz 3 reizes uz attīrīta naga vienas apstrādes
laikā. Atkārtot katru dienu aptuveni 3 līdz 5 dienas, kamēr nags kļuvis redzami sausāks.
Kā profilakse: Lietot Cavalor® Dry Feet vienu vai divas reizes nedēļā.
Brīdinājums: Tikai ārīgai lietošanai. Šis šķidrums izraisa kairinājumu. Izvairīties no saskares ar ādu un
acīm. Neieelpot. Pēc lietošanas nomazgāt rokas.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82990902

DRY FEET – BOX 10 X 250 ML

KASTE

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

SPREJS
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NAGU KOPŠANA
Terapeitiskā paka nagiem

SOLE
MATE

Sāpīgi vai jutīgi nagi pēc apgriešanas vai treniľa uz cieta seguma? Vai jums ir gados vecāks
zirgs, kura nagiem vienmēr ir paaugstināta jutība? Pateicoties Cavalor ® SoleMate, pastai,
ko uzklāt zirga nagu apakšpusei, šai problēmai ir risinājums. Tā darbojas kā spilventiľš,
vienlaikus mazinot sāpju sajūtu.

NAV NAGU - NAV ZIRGA
Naga trauma, brūce, abscess, plānas nagu apakšpuses, baltās līnijas slimība, treniņi uz cieta seguma vai paaugstinātas
intensitātes treniņš ... Pēdu iekaisumam var būt daudz iemeslu.
Cavalor ® SoleMate ir izstrādāts, lai nodrošinātu dabisku kopšanu un nagu traumu profilaksi. Pasta efektīvi mazina iekaisumu
un sāpes.
Cavalor ® SoleMate ir īpaši izstrādāts lietošanai uz naga stara un pēdas pēc smaga darba, treniņiem vai dienu pirms
paaugstinātas fiziskas slodzes, piemēram, sacensībām, vai tieši sacensību dienā.
Rūgtais sāls iedarbojas, mazinot sāpju sajūtu, bet arnika novērš iekaisumu, izvelkot to uz āru caur naga staru un pēdu.
Jods ir pievienots kā plaša spektra antibiotika, un priedes darva, kas pievienota Cavalor ® SoleMate sastāvā, palīdzēs uzturēt
naga pareizo mitruma līdzsvaru.

Zirga termogrāfiskais uzņēmums treniņa laikā atklāt paaugstinātas termālās pārejas lielā daudzumā audu. Mēs
apstrādājām zirgu ar Cavalor ® SoleMate reizi dienā trīs dienas, un uzņēmums pilnībā mainījās - termālās pārejas audos
samazinājās par vismaz 70%.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI

Apraksts
Brūna pasta

Lietošanas norādījumi

.
1.
2.
3.
4.
5.

Notīrīt nagu
Uzklāt Cavalor® SoleMate uz sausa naga ar mitrām rokām
Lietot pietiekamu līdzekļa daudzumu, lai pilnībā pārklātu pēdu un naga staru.
Pārklāt nagu ar skaidām vai papīru.
Var arī nagu aptīt, bet tas nav obligāti.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

Iepakojums
Artikula numurs

Apraksts

82990917

SOLEMATE 1,6 KG / 3,5 LB

SVĪTRKODS
KĀRBA
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DZESĒŠANA
Koncentrēta ziede

COOL
SENS

Cavalor ® CoolSens ir koncentrēta ziede, kuras sastāvā ir ēterisko eļļu maisījums un ko
lieto, lai mazgātu, atsvaidzinātu un atvēsinātu zirga ķermeni, muskuļus un kājas.
Atdzesēšanas nozīmīgums

Tieši tāpat kā cilvēki, arī zirgi svīst, lai uzturētu ķermeľa temperatūru. Atšķirība ir tā, ka zirgiem ir lielāka muskuļu masa un relatīvi
maza ādas virsma, apgrūtinot dzesēšanu. Ja izjāde 20 °C siltumā mums šķiet patīkama, zirgam ir karsti temperatūrā, kas
pārsniedz 10 °C.
Ir ļoti svarīgi pareizi atdzesēt sasvīdušus zirgus, lai novērstu muskuļu sāpes un pastāvīgus ķermeņa veselības traucējumus.
Ja zirgi turpina svīst, tas nozīmē, ka viľiem vēl joprojām ir pārāk karsti. Zirgs ir jāatsvaidzina ar aukstu vai remdenu ūdeni. Ūdenim
pievienojot Cavalor ® CoolSen, dzesēšana būs intensīvāka un ilgstošāka.

Īsta labsajūtas procedūra

Cavalor ® CoolSens ir ideāla labsajūtas procedūra, ja vēlaties palutināt zirgu pēc smagas piepūles karstā vasaras dienā.
Izbaudiet atpūtas laiku kopā un vērojiet, kā zirgs atgūstas pēc slodzes un ātri izžūst, kļūstot spīdīgs.

Efektīvi dabisks

Cavalor ® CoolSens sastāvā ir ēteriskās eļļas, piemēram, mentola, eikalipta un tējas koka eļļas.
Mentolam un eikaliptam piemīt burvju iedarbība uz sensorajiem nerviem, stimulējot tos, kas rada vēsuma un atvieglojuma sajūtu,
lai atsvaidzinātu nogurušas un sāpošas kājas. Turklāt, tie inhibitē īpašu sāpju receptoru, tādējādi iedarbojoties kā efektīvs
analgētiķis.
Papildus lokālajām atvēsināšanas un sāpju mazināšanas īpašībām mentols var paātrināt dzīšanas procesu, paplašinot
asinsvadus. Tādējādi tiek veicināta asinsrite skartajā zonā, un tas ir svarīgs faktors, lai mazinātu muskuļu un locītavu sāpes.
Cavalor ® CoolSens ir pH neitrāls un nekairina ādu. Pateicoties pievienotajai tējas koka eļļai, šis līdzeklis ir teicami piemērots arī
nelielu nobrāzumu ārstēšanai.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts

Zili zaļgans šķidrums

Lietošanas norādījumi

Atšķaidīt Cavalor® CoolSens ar vēsu ūdeni vēlamajā koncentrācijā.
Uzklāt uz zirga ķermeľa ar sūkli, īpaši koncentrējoties uz muguru un kājām.
Zirgu nenoskalot, vienkārši lietot zviedru skrāpi, kamēr no zirga vairs nepil ūdens.
Uzmanību: Tikai ārīgai lietošanai Izvairīties no nokļūšanas acīs. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā..

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82193604

COOLSENS 500 ML / 16,9 fl.oz.

PUDELE

82193602

COOLSENS 2 L / 67,6 fl.oz.

UZPILDĪŠANA
S LĪDZEKLIS
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DZESĒŠANA
Atbrīvo saites un muskuļus

RECUP
GEL

Cavalor ® Recup Gel ir atvēsinošs gēls, kas paātrina saišu un muskuļu atgūšanos. Līdzekļa sastāvā esošās
aktīvās vielas palīdz gan zirgam, gan jums pašam atdzist un atgūties pēc slodzes, novēršot muskuļu sāpes un
stīvumu.

Kas notiek ar saitēm treniľa laikā?
Cīpslas ir stingri elementi, kas veido savienojumu starp muskuļiem un kauliem. Pati cīpsla nevar izplesties vai sarauties. Kustību rada
muskulis, kam cīpslas ir piestiprinātas. Pārmērīgas slodzes vai pārmērīgas izstiepšanas rezultātā cīpsla tiek bojāta. Bieži vien
iemesls ir saistīts ar spērienu no cita zirga vai kāju sasišanas kopā. Kad cīpslas ir bojātas, ķermeľa šķidrumos nonāk antivielas,
izraisot redzamu šķidruma aizturi. Šajā procesā tiek bojāti arī veselie audi. Lai novērstu turpmākus cīpslu bojājumus, var būtu
noderīgi palēnināt šo dabisko dzīšanas procesu, tomēr to nekavējot.
Salīdzinājumā ar citām ķermeľa daļām- asins piegāde cīpslām ir neliela. Tas apgrūtina barības vielu piegādi un toksīnu izdalīšanos,
kā rezultātā paildzinās atveseļošanās process. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzsākt cīpslu savainojumu ārstēšanu pēc iespējas ātrāk vai
nodrošināt atbalstu cīpslām kā profilaksi.
Un kā ar muskuļiem?
Ja muskuļi nav pietiekami sagatavoti smagam treniľam vai ja treniľš ir intensīvāks nekā parasti- muskuļu šķiedrās var rasties
plīsumi. Organisms uz to reaģē, nosūtot uz skartajām zonām antivielas. Rodas infekcija. Rodoties muskuļa bojājumam, izdalās
vielas, kas aktivizē muskuļa nervus. Tas izraisa muskuļu sāpes un stīvumu. Muskuļu sāpes parasti sākas aptuveni 12 stundas pēc
treniľa, un ir visstiprākās pēc aptuveni 24-48 stundām. Muskuļu šķiedras atveseļojas no akūtā bojājuma pēc 3-4 dienām, bet dažreiz
pilnīga atveseļošanās un spēka atgūšana prasa 4-6 nedēļas. Paātrinot muskuļu atveseļošanos, ātrāk var arī atsākt fiziskās
aktivitātes. Tāpēc pasākumos, kas ilgst vairākas dienas, ir ieteicams lietot Cavalor ® Recup gēlu.
Dzesēšana ir būtiska veselīgām cīpslām un muskuļiem
Tāpat kā iesildīšanās, arī atdzišanai ir jābūt katra treniľa nozīmīgai daļai. Iekustinātajai muskuļu vielmaiľai ir vajadzīgs laiks, lai atkal
atgrieztos miera stāvoklī. Treniľš vai fiziskā aktivitāte ir jānoslēdz ar 10 minūšu zemas intensitātes lēnu skrējienu. Tas nodrošina
pienskābju veidošanās novēršanu. Pēc tam ir svarīgi kājas atbilstoši atdzesēt. Dzesēšana ar ūdeni vai ledu ir ļoti svarīga, jo tādējādi
aukstums nonāk visos audos zem ādas.
Dzesēšana mazina pietūkumu, un tā var arī palīdzēt ātri mazināt sāpes, jo padara nervus, kas pārvada sāpes, nejūtīgus.

Efektīvi dabisks

Cavalor® Recup Gel tika izstrādāts ar mērķi atbalstīt atveseļošanās posmu, ko nodrošina vairāku ēterisko eļļu, kam katrai ir specifiska
iedarbība, kombinācija.
Pateicoties šo ēterisko eļļu kombinētai iedarbībai, tiek nodrošināts sinerģiska kombinēta iedarbība, atbrīvojot muskuļus un mazinot
sāpes. Optimāla dzesēšana, izmantojot Cavalor® Recup Gel, paātrina atgūšanos pēc slodzes un novērš ievainojumus, lai zirgs varētu
atkal sasniegt optimālo sniegumu ātrāk nekā iepriekš.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts

Zils caurspīdīgs gēls

Lietošanas norādījumi

Cavalor® Recup Gel var lietot kāju un arī muguras muskuļu un cīpslu ārstēšanai. Iemasēt ādā nelielu daudzumu Cavalor®
Recup Gel pēc treniľa. Apsējus var droši lietot kopā ar Cavalor® Recup Gel.
Cavalor® Recup Gel nav noderīgs tikai zirgam, pēc treniľa tāda pat aprūpe nepieciešama jātnieka muskuļiem un cīpslām.
Pēc treniľa iemasēt skartajā zonā nelielu daudzumu Cavalor® Recup Gel, lai novērstu muskuļu stīvumu nākamajā dienā.
Brīdinājums: nelietot Cavalor® Recup Gel uz inficētas vai nobrāztas ādas. Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

80994502

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

TŪBIĽA

80994520

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

UZPILDĪŠA
NAS
LĪDZEKLIS

80994503

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

BURKA UN
PUMPIS
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DZESĒŠANA
Atbrīvo saites un muskuļus

FREEBUTE
GEL

Cavalor ® FreeBute Gel ir intensīvas iedarbības gēls, ko var izmantot pietūkušām kājām, sāpīgām
locītavām un jutīgiem vai pārpūlētiem muskuļiem un cīpslām.

Infekcijai nedrīkst nepievērst uzmanību
Infekcija ir ķermeľa dabiskā reakcija uz svešām vielām vai audu
bojājumu (piemēram, traumu vai muskuļu sastiepumu).
Infekcijas nolūks ir izlabot ķermeľa ievainojumu. Ķermenis nosūta
baltos asins ķermenīšus uz skarto zonu, lai tie "uzbruktu" visiem
patogēniem.
Infekciju iespējams konstatēt pēc tā, ka āda pār skarto zonu kļūst
sarkana un pieskaroties ir silta. Turklāt infekciju bieži papildina
uztūkums un sāpes.

Dabīgi efektīvs - gudri mazina sāpes
Cavalor ® FreeBute Gel ir gēls ārīgai lietošanai ar bagātīgu dabisko izejvielu sastāvu. Tā sastāvā ir 8 ēteriskās eļļas, tostarp
eikalipta, lavandas un tējas koka eļļa, kas ir pazīstamas ar savu mīkstinošo, atvēsinošo un dziedinošo iedarbību. Tas padara
Cavalor ® FreeBute Gel par ideāli piemērotu pirmās palīdzības līdzekli pārpūlētiem, jutīgiem un sāpīgiem muskuļiem un cīpslām.
Cavalor ® FreeBute Gel ir arī ideāli piemērots skrāpējumu ārstēšanai.
Ārstējot sāpes, ir svarīgi ne tikai ārstēt sāpes, bet cīnīties ar sāpju avotu. Pēc uzklāšanas gēlam vispirms ir patīkama atvēsinoša
iedarbība, kam seko siltuma sajūta. Pateicoties sastāvā esošajam hidrogēlam, Cavalor ® FreeBute gēls ātri iesūcas ādā, dziļi un
spēcīgi iedarbojoties uz audiem. Pozitīvi ietekmējot asinsriti, Cavalor ® FreeBute gēlu var izmantot, lai atbrīvotu jutīgus muskuļus
pirms treniľa, taču tas palīdz arī organismam atbrīvoties no toksīniem pēc intensīva treniľa, līdz ar to novēršot muskuļu stīvumu.
Cavalor ® FreeBute gēlu var lietot arī skrambu, ievainojumu un pietūkušu kāju ārstēšanai, lai mazinātu tūsku un paātrinātu
atveseļošanos. Papildus tam, Cavalor ® FreeBute gēls ir antiseptisks un var mazināt brūču radītās sāpes.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts
Balts gēls

Lietošanas norādījumi

Veikt masāžu ar Cavalor® FreeBute gēlu katru dienu pēc jāšanas vai 1,5 stundas pēc jāšanas, lai
atbrīvotu jutīgus muskuļus.
Uzklāt Cavalor® FreeBute gēlu divas reizes dienā, lai nodrošinātu ātrāku
atveseļošanos pēc sporta traumām.
Lietot Cavalor® FreeBute gēlu, lai izvadītu toksīnus no nogurušām kājām.
Brīdinājums: Tikai ārīgai lietošanai. Pārmērīga lietošana var izraisīt
hipersensitīvu reakciju.
Tā kā gēla sastāvā ir liels daudzums ēterisko eļļu, FreeBute Gel nav
ieteicams lietot tiešos saules staros vai zem sedliem vai saišu
apsējiem darba laikā, jo šīs vietas var ļoti sakarst.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums

SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82194920

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

TŪBIĽA

82194902

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

BURKA UN
PUMPIS
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DZESĒŠANA
Dzesēšanas gēls kājām un saitēm

ICE
CLAY

Cavalor ® Ice Clay ir māls, ko lieto galvenokārt kājām, lai atbrīvotu pārpūlētus muskuļus un
cīpslas un novērstu pietūkumu.

Kāpēc māls?
Māls ir populārs galvenokārt sacensībās, bet to var izmantot jebkurā disciplīnā. Mēs prasām no zirgiem maksimālu
sniegumu gan skriešanas treniľos, gan izjādē, gan jebkurā citā treniľā uz cieta seguma. Nākamajā dienā zirga kājas
var būt sāpīgas vai pietūkušas.
Salīdzinājumā ar gēlu māla iedarbība ir ilglaicīgāka - tas saglabā aktivitāti, kamēr vien ir mitrs. Mālam ir arī
pastāvīgāka temperatūra, nodrošinot ilgāku dzesēšanu un dabisku attīrošu iedarbību. Tāpēc mēs iesakām lietot mālu
pēc katras paaugstinātas slodzes. Māla sastāvā esošās vielas atbrīvo muskuļus un cīpslas un paātrina nogurušu kāju
atgūšanos.
Mālu var izmantot dažādos veidos - skatīt lietošanas norādījumus šajā lapā. Māls saglabā aktivitāti, kamēr vien ir
mitrs. Tas nodrošina, ka kājas būs patīkamas un sausas nākamajā dienā pēc slodzes.

Cavalor ® Ice māls - vairāk kā tikai māls

Cavalor ® Ice māla sastāvā ir galvenokārt kaolīns. Šis māls ir dabiski bagāts ar
minerālvielām, un tam piemīt augsta absorbcijas kapacitāte un attīroša iedarbība, tas izvada
lieko locītavas šķidrumu no lecamās locītavas un citām locītavām un cīpslām. Cavalor ® Ice
Clay sastāvā esošais sāls veicina asins cirkulāciju un atbrīvo muskuļus. Ēteriskās eļļas, kas
iegūtas no arnikas, rozmarīna un citām sastāvdaļām, pastiprina šo iedarbību un mazina
sāpes, pateicoties to pierādītajai pretiekaisuma iedarbībai.
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts
Balts māls

Lietošanas norādījumi

Uzklāt biezu kārtu Cavalor® Ice Clay uz kājām un cīpslām pēc smaga treniľa, lai
atvēsinātu tās. Ļaut Cavalor® Ice Clay pilnībā izžūt, lai nodrošinātu ātru dzesēšanu. Pēc
tam līdzekli var notīrīt ar stingru suku vai noskalot ar aukstu ūdeni.
Uzklāt slapja papīra kārtu virs Cavalor® Ice māla, lai dzesēšanas procesu padarītu
lēnāku. Ap papīru aptīt arī pārsēju. Šāda palēnināta dzesēšana iedarbosies arī sildoši,
panākot tā dēvēto "siltas un mitras" kompreses efektu.
Cavalor® Ice Clay var lietot arī pietūkušām kājām.
Brīdinājums: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Derīguma termiľš nav ierobežots. Pēc katras
lietošanas reizes stingri aizvērt Cavalor® Ice Clay iepakojumu, lai nepieļautu tā izžūšanu.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82191704

ICE CLAY 4 KG / 8,8 lb.

SPAINIS

82191811

ICE CLAY 8 KG / 17,6 lb.

SPAINIS
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ATBAIDĪTĀJS
Momentāns mušu atbaidītājs

FLY
LESS
Cavalor ® FlyLess ir ļoti efektīvs insektu atbaidīšanas sprejs, lai aizsargātu zirgu un
jātnieku pret zirgu mušiľām, mušām, odiem, ērcēm un citiem kukaiľiem. Patīkamā
smarža nodrošina, ka varēsiet pilnībā izbaudīt vasaras izjādi.
Vidēja aizsardzība pret odiem (1)

Galvenā sastāvdaļa
Cavalor ® FlyLess sastāvā ir Icaridin (20,6 %),
repelenta molekula, kas reģistrēta lietošanai gan
cilvēkiem, gan zirgiem.
Icadirin veido smaržīgu kārtu uz ādas, izjaucot
mehānismu, kas piesaista insektus cilvēka un
dzīvnieka ādai.
Nelīpošā un netaukainā formula ir ar maigu
iedarbību uz ādu un nebojā apģērbu un
aprīkojumu un neveido pleķus.

113%
87%
90%

68%

77%

68%
45%

23%

0%

0%
Control

IR3535

DEET

Icaridin

Protection

Izvairoties no insektiem, tiek nodrošināta arī
izvairīšanās no stresa, niezes, alerģijām un
kukaiņu kodumu izraisītām slimībām. Tā kā
Icaridin nenogalina insektus, tiem neizstrādājas
rezistence pret Cavalor ® FlyLess.
Pētījumos ir pierādījies, ka līdzekļi, kuru sastāvā
ir 20% Icaridin, aizsargā cilvēkus līdz 10 stundām
un zirgus līdz 24 stundām.

Iedarbīguma pret odiem zudums (1)

100%
75%
50%
25%
0%

0

2
DEET

4

8

uren
IR3535

10

Icaridin

(1)Costantini C et. al., Lauka pētījums par insektu atbaidītāju
DEET, IR3535 un KBR 3023 noturību un iedarbīgumu pret
Anopheles gambiae complex un citiem Afrotropical vector
odiem, Trans R Soc Trop Med Hyg. 98(11) 644-52 (2004)

34

PRODUKTS (ZIRGA) ĀRĒJAI KOPŠANAI
Apraksts

Caurspīdīgs šķidrums

Lietošanas norādījumi

Izsmidzināt uz kažoka vai ādas no 15 cm/ 6 collu attālums.
Repelents iedarbojas vislabāk, ja tas uzklāts visam zirgam kažokam vai cilvēka ādai.
Zonā ap acīm Cavalor® FlyLess uzklāšanai vai izmantot kokvilnas drāniľu.
Nelietot uz gļotādām, ievainojumiem vai saules apdegumiem.
Drošs lietošanai cilvēkiem un suľiem.

Uzglabāšana

Uzglabāt līdzekli istabas temperatūrā.
Temperatūrā no 5 °C līdz 25°C
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.
Neuzglabāt uzliesmojošu vielu tuvumā.

Iepakojums
Artikula numurs

Apraksts

82193750

FLYLESS 500 ML / 16,9 fl.oz.

SVĪTRKODS
SPREJS
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Sprejs niezes novēršanai

SW
ITCH

ATBAIDĪTĀJS

SAKRATĪT
PIRMS
LIETOŠANAS

Cavalor® SWITCH ir īpaši izstrādāts zirgiem, kas ir jutīgi pret sezonālajiem ādas
kairinājumiem, kas zināmi arī kā vasaras ekzēma vai nieze. Cavalor ® SwItch var lietot arī
ādas kairinājuma, ko izraisa nelabvēlīgi laika apstākļi, novēršanai. Sprejs iedarbojas
dažādos līmeľos, un tāpēc Cavalor ® SwItch var lietot gan ārstēšanai, gan profilaksei.

Jo nieze ir tik nepatīkama
Vasaras ekzēma zirgiem ir sezonāla nieze, kas parasti rodas reizi gadā un bieži ir saistīta ar dermatītu (ādas iekaisums). Šo ādas
iekaisumu izraisa alerģiska reakcija uz īpašu kodošu Culicoides ģints kukaiľu, kas parasti ir aktīvi ap saullēktu un saulrietu vasaras
siltajos mēnešos (no marta līdz oktobrim), siekalām., Šī reakcija izraisa pastāvīgu niezi krēpēs, pie astes pamatnes, galvas un
ausīm, kā rezultātā rodas spalvas noberzumi. Kasoties zirgi var sevi savainot, kas var izraisīt sekundāras bakteriālas infekcijas.
Ne visiem zirgiem ir alerģija pret šo kukaini, tāpēc reakcija ir atšķirīga.
Jutīgāki pret alerģiju ir Islandes, šairas, Velsas poniju un frīzu šķirnes zirgi, un reizēm pat atsevišķu cilts līniju zirgi vienas šķirnes
ietvaros ir jutīgāki nekā citi. Tas nozīmē, ka iespējamo alerģisko reakciju nosaka ģenētiski iemesli.
Cavalor ® SwItch iedarbojas daudzos līmeľos. Viena no tā aktīvajām sastāvdaļām benzila benzoāts ir pazīstama kā atbaidītājs,
kas ir svarīgs aspekts niezes novēršanai. Citas sastāvdaļas ar mitrinošu un barojošu iedarbību parūpēsies par bojātās un niezošās
ādas kopšanu.
Cavalor ® SwItch trīs pakāpju pieeja:
-

Atbaida kukaiņus.

-

Ātri mazina niezi

-

Atjauno un mitrina brūces, ko radījusi zirga kasīšanās.

3. zīmējums: Zirga aste pirms un pēc vasaras niezes
ārstēšanas ar Cavalor ® SwItch 10 dienas
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PRODUKTS ZIRGA ĀRĒJAI KOPŠANAI

Apraksts

Caurspīdīgs šķidrums. Pēc sakratīšanas balta emulsija.

Lietošanas norādījumi

Kārtīgi sakratīt, kamēr līdzeklis kļūst balts.
Izsmidzināt uz drāniľas vai tieši uz kairinātās ādas.
Lietot Cavalor® SwItch vienu vai divas reizes dienā, kamēr parādās pozitīvs rezultāts.
Lietot 2 līdz 3 reizes nedēļā kā uzturošu apstrādi vai kā profilaktisku līdzekli odu sezonas sākumā.
Uzmanību: Tikai ārīgai lietošanai Var izraisīt alerģisku reakciju. Pēc lietošanas nomazgāt rokas. Kaitīgs
veselībai norijot.

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

Iepakojums
Artikula numurs

Apraksts

82198715

SWITCH 500 ML / 16,9 fl.oz.

SVĪTRKODS
SPREJS
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ĀDAS
IZSTRĀDĀJUMU
Līdzeklis dziļai ādas attīrīšanai
KOPŠANA

LEATHER
SOAP
Cavalor ® Leather Soap ir ideāli piemērots līdzeklis maigai ādas izstrādājumu tīrīšanai pēc
katras lietošanas reizes. Šīs ziepes uz glicerīna bāzes attīra un baro ādu, lai padarītu to
piesātinātu, nezaudējot stiprību.

Padariet inventāra tīrīšanu par ieradumu un pagariniet ādas izstrādājumu kalpošanas laiku.
Lai arī āda ir stingra kā nagi, ir jāatceras, ka ādas izstrādājumi ir izgatavoti no ādas. Tā ir jāuztur tīra un mitrināta,
lai novērstu plaisāšanu.
Ideālā situācijā ādas piederumi ir jātīra pēc katras lietošanas reizes. Lietojot Cavalor ® Leather Soap, tiek
nodrošināts, ka uz ādas izstrādājumu virsmas nav sviedru, tauku un netīrumu.
Cavalor ® Leather Soap sastāvā mēs izmantojam dabiskās ziepes, kālija oleātu, kas ir pazīstams, pateicoties tā
maigās, bet vienlaicīgi dziļās attīstīšanas spējai. Esam pievienojuši glicerīnu, lai nodrošinātu ādas barošanu un
izžūšanas novēršanu. Ir svarīgi uzturēt ādas sastāvā esošās kolagēna šķiedras spēcīgas un piesātinātas.
Papildus tam, ka ādas inventārs tiks uzturēts tīrs, stingrs un mitrināts, regulāra inventāra kopšana ar Cavalor ®
Leather Soap palīdzēs izvairīties arī no pelējuma un baktēriju veidošanās.
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KOPŠANAS LĪDZEKLIS

Apraksts

Brūns šķidrums

Lietošanas norādījumi

Pirms produkta uzklāšanas notīrīt no ādas visus nepielipušos netīrumus, sviedrus un spalvas.
Lai notīrītu iesēdušos taukus, netīrumus un sviedrus, uzklāt Cavalor® Leather Soap uz mitras drāniľas
vai sūkļa un paberzēt ar to ādu.
Pēc nožūšanas nospodrināt ādu ar sausu drāniľu vai mīkstu suku, padarot ādu spīdīgu un notīrot ziepju
paliekas.
Brīdinājums: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums
SVĪTRKODS

Artikula numurs

Apraksts

82193201

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

SPREJS

82193202

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

UZPILDĪŠAN
AS
LĪDZEKLIS
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ĀDAS
IZSTRĀDĀJUMU
Greznam
spīdumam
KOPŠANA

LEATHER
SHINE
Cavalor® Leather shine ir unikāla formula, lai padarītu spīdīgākus ādas izstrādājumus. Šis līdzeklis nodrošina ādas
barošanu, padara to piesātinātu un grezni spīdīgu, vienlaikus nepadarot to slidenu.

Optimāla kopšana ilgstošai ādas izstrādājumu uzturēšanai

Cavalor® Leather shine nodrošina optimālu ādas mitrināšanu. Krēms dziļi iesūcas ādā, uzturot šķiedras piesātinātas
un garantējot ilgu kalpošanas laiku. Pateicoties krēma hidrofobajai struktūrai, āda tiek aizsargāta pret lietu un mitru
vidi.
Kā liecina produkta nosaukums: Cavalor® Leather padara ādu spīdīgāku. Tas izveido aizsardzības kārtu ap ādu,
vienlaikus atļaujot tai elpot un spīdēt - un necik nezaudējot satvēriena stingrību.
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KOPŠANAS LĪDZEKLIS

Apraksts
Balts krēms

Lietošanas norādījumi

Uzklāt nelielu daudzumu Cavalor® Leather shine līdzekļa uz ādas ar auduma drāniņu vai sūkli. Ieberzēt, kamēr ir
pazudusi līdzekļa baltā krāsa. Pulēt ādu ar tīru kokvilnas auduma vai vilnas drānu, lai pastiprinātu spīdumu.

Brīdinājums: Tikai ārīgai lietošanai

Uzglabāšana

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

Iepakojums

Artikula numurs

Apraksts

82193303

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

SVĪTRKODS
TŪBIĽA
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Pēdējo 20 gadu laikā Cavalor ir ieguvis stabilu reputāciju kā vadošais zirgu barības zīmols, piedāvājot risinājumus
visām zirgu vajadzībām: sākot ar kumeļa pirmajiem soļiem līdz pat vecumdienām; gan lutinātiem kompanjoniem,
gan sporta zirgiem.
Papildus pilnīgajam kopšanas līdzekļu klāstam Cavalor® piedāvā arī novatorisku zirgu barības un piedevu klāstu.
Cavalor® vienmēr izvirza par mērķi panākt pareizo līdzsvaru starp uzturu, sportu, atpūtu un veselību, izmantojot tikai
augstas kvalitātes sastāvdaļas. Cavalor® barība un piedevas tiek izgatavotas ar tādām sastāvdaļām, kā piemēram,
viegli sagremojami graudaugi, augstas kvalitātes graudi, dārzeņi, dabiskas garšvielas un eļļas, minerālvielas,
vitamīni un bioloģiski aktīvās piedevas, kā arī prebiotiski un probiotiski līdzekļi - viss, kas nepieciešams zirgam, lai
uzlabotu sniegumu, vispārējo veselības stāvokli un labklājību. Visas sastāvdaļas, kas tiek izmantotas Cavalor
produktu sastāvā, tiek stingri kontrolētas, lai nodrošinātu kvalitāti, iedarbīgumu un rezultātus. Visas Cavalor®
piedevas atbilst FEI un Jockey Club noteikumiem.

Cavalor lepojas ar iespaidīgo savu klientu - pasaules čempionu, olimpisko medaļu ieguvēju un pasaules kausa
uzvarētāju sarakstu. Šie sportisti ir guvuši panākumus, lielā mērā pateicoties zirgu labai veselībai un sniegumam.
Tāpēc tā ir būtiska atzinība Cavalor® zīmolam, ka tam uzticas tik daudzi sportisti un ka šie produkti palīdz viņiem
sasniegt augstākos rezultātus sacensībās un nodrošināt zirgu veselību un labklājību.
Papildu informācija par Cavalor® barības un piedevu piedāvājumu ir pieejama tīmekļa vietnē www.cavalor.com
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CAVALOR®
Industriepark 11 B
9031 Drongen | Beļģija
Cavalor® klientu palīdzības līnija:
T +32 (0)9 220 25 25
care@cavalor.com
www.cavalor.com
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