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Kopšanas produkti 
 
Jo jūsu zirgs ir jums svarīgs 
 
Cavalor Freebute gēls 
 
Spēcīga, dziļi atbrīvojošas iedarbības uz muskuļiem, saitēm un locītavām 

• Uzlabo asins pieplūdi 
- Palīdz sasildīties un atdzist 
- Palīdz attīrīt organismu no toksīniem 
- Mazina pietūkumu 

• Var izmantot visam ķermenim 
"Es lietoju Cavalor Freebute gēlu zirga kājām pēc grūtām sacensībām un es varu droši teikt, ka nākamajā dienā 
kājas ir daudz mazāk nogurušas. Pēc Freebute gēla lietošanas kājas vairs nav pietūkušas." – Simone Blum 
 
Cavalor PodoGuard 
 
Vienreizēja lauru eļļa, kas dziļi baro nagu un nodrošina tā optimālu kopšanu 

• Uztur naga mitruma līdzsvaru 

• Veicina veselīgu nagu augšanu un kvalitāti (novērš nagu plaisāšanu) 

• Aizsargā nagu pret baktērijām (Baltās līnijas slimības profilakse) 

"Laba zirga veselība sākas ar veselīgiem nagiem. Cavalor PodoGuard stiprina nagus un piešķir tiem veselīgu 

spīdumu. Man tik ļoti patīk ieiet stallī un sajust PodoGuard raksturīgo smaržu. Eļļa iedarbojas ātri un sniedz 

ilgstošu rezultātu." – Patrick van der Meer 

 

Apmatojuma kopšana 
 
Cavalor Equi Wash – JAUNA formula 
Cavalor Bianco Wash – iepriekš: Cavalor NorPlus 
Cavalor Star Shine 
 
Cavalor Coat Care apamtojuma kopšanas līnijas produkti palīdz pienācīgi rūpēties par zirga apmatojuma 
stāvokli. Lietojiet Cavalor Equi Wash, Cavalor Bianco Wash un Cavalor Star Shine, lai tīrītu, kondicionētu 
apmatojumu, piešķirtu mirdzumu un mitrinātu krēpes, astes un kažoku. Šie produkti ir izstrādāti īpaši zirga 
ādai, lai nodrošinātu tās mitrināšanu un padarītu to mirdzošu uz ilgu laiku. 
 

Ādas kopšana 
 
Cavalor Derma Wash – iepriekš: Cavalor Hygienic Wash 
Cavalor MudDoc – JAUNA formula 
Cavalor Lurax 
 
Cavalor Skin Care ādas kopšanas līnijas produkti ir absolūtu nepieciešami ikvienam zirga īpašniekam, lai cīnītos 
pret mikroorganismiem. Cavalor Derma Wash var lietot, lai uzlabotu zirga higiēnu un atbrīvotos no sēnītēm, 
vīrusiem un baktērijām. Cavalor Lurax ir pareizais risinājums, lai veicinātu ievainojumu dzīšanu un mazinātu 
saules apdegumu. Cavalor MudDoc lieto, lai palīdzētu ārstēt smilšu drudzi, un tas darbojas kā pretsprēgu 
līdzeklis. 
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Ādas izstrādājumu kopšana 
 
Cavalor Leather Soap 
Cavalor Leather Shine 
 
Tāpat kā cilvēkam ir nepatīkama sasprēgājusi āda, tikpat svarīgi ir tīrīt un kondicionēt ādas preces. Ādas 
piederumu ātra un vienkārša tīrīšana nav grūts uzdevums, bet sniedz nozīmīgu rezultātu. Lietojiet Cavalor 
Leather Soap, lai ikdienā notīrītu netīrumus, eļļas un sviedrus. Kā liecina produkta nosaukums, Cavalor Leather 
Shine nodrošina ādas barošanu un padara to spīdīgu! 
 

Nagu kopšana 
 
Cavalor PodoGuard – iepriekš: Cavalor HoofOil Special un Cavalor Hoof Conditioner 
Cavalor SoleMate 
Cavalor Dry Feet 
 
Nav nagu - nav zirga. Līdzsvarots mitrums ir pirmais noteikums ceļā uz spēcīgiem un veseliem nagiem. Cavalor 
ir izstrādāts PodoGuard nagu mitrināšanai un ikdienas kopšanai, lai novērstu nagu plaisāšanu. Pieejams kā eļļa. 
Lai apstrādātu sāpīgus un iekaisušus nagus, mums ir Cavalor SoleMate. Cavalor Dry Feer lieto, lai uzturētu pēdu 
un naga staru sausu, nedodot nekādas iespējas veidoties piena sēnītei. 
 

Dzesēšana 
 
Cavalor CoolSens – iepriekš: Cavalor Cooling Wash 
Cavalor Recup Gel – iepriekš: Cavalor Muscooler 
Cavalor Ice Clay 
Cavalor FreeBute Gel 
 
Pateicoties Cavalor Cool Care līnijas produktiem, tiek saglabāts kustību prieks. Cavalor CoolSens lieto, lai ļautu 
zirgam izbaudīt atsvaidzinošu un pelnītu dušu pēc izjādes. Cavalor Recup Gel veicina gan jūsu, gan jūsu zirga 
saišu un muskuļu spēka atgūšanu pēc treniņa, lai novērstu sāpes un stīvumu! Cavalor Ice Clay mazina 
pietūkuma risku un palīdz atgūties pēc intensīvas slodzes. Cavalor FreeBute Gel ir pavisam jauns populārs gēls, 
ko var izmantot, lai nodrošinātu atbalstu muskuļiem, saitēm un locītavām, palīdzot sasniegt labākos rezultātus. 
 

Atbaidītāji 
 
Cavalor FlyLess 
Cavalor Switch 
 
Kad gaisā virmu pavasaris vai vasara, klāt ir arī kaitinošie kukaiņi. Cavalor Repellent līnijas produkti ir jūsu 
sabiedrotie, lai pasargātu zirgu. Cavalor Switch lieto, lai novērstu odu kodumu vai sliktu laika apstākļu izraisīto 
niezi, un Cavalor FlyLess lieto kā kukaiņu atbaidītāju pret mušām, zirgu mušiņām, ērcēm un citiem kukaiņiem. 
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