ABSORBINE® BYLINNÉ MAZÁNÍ
Již více než 120 let je Absorbine® Bylinné Mazání
(s původním americkým názvem Veterinary
liniment, Veterinární mazání) nejprodávanější
mazání pro koně na světě. Originální tekutá
receptura obsahuje unikátní směs bylin
a přírodních olejů, která tiší bolesti svalů
a ztuhlých kloubů, ulevuje při zánětech
šlach, artritidě. Nástup účinku je rychlý
a dlouhotrvající. A navíc:
• Antiseptické složení je vhodné
pro drobná zranění pokožky
• Pomáhá v prevenci plísňových
infekcí kopyta
• Při správném ředění je z něj
možno připravit úlevovou
koupel po práci
Dostupná balení:
lahev 475 ml
lahev 950 ml
kanystr 3780 ml

ABSORBINE® BYLINNÉ MAZÁNÍ – GEL
Absorbine® Bylinné Mazání Gel je prohřívající a bolest
tišící přípravek, který pomáhá při bolestech svalů,
způsobených např. nadměrnou zátěží, při bolestech
způsobených artrózou či drobnými zraněními.
• Efektivní při použití pro unavené a bolavé
svaly, šlachy a klouby
• Příjemný gel, jednoduchá aplikace
• Pomáhá uvolňovat zatuhlé klouby
a zmírňuje otoky
Dostupné v balení: 340 g

RUKAVICE THE MITT®
Inovativní a velmi efektivní způsob aplikace tekutých
repelentů, mazání a jiných přípravků: rukavice
pro opakované použití. Palčák z mikrovlákna
s voděodolnou vrstvou, která chrání ruce před
potřísněním a ušpiněním. Vnější obal pak chrání
rukavici s případným zbytkem repelentu či mazání
před vysycháním do příštího použití. Při používání
rukavice můžeme vnější obal přetáhnout na předloktí
a vytvoříme rukáv chránící dlouhé rukávy oděvu
před špínou, srstí či aplikovaným přípravkem. Dle
vynálezce George A. Peterse šetří The Mitt® nanášený
prostředek 2–3×. Lze použít i na čištění kožených
postrojů a jiného jezdeckého vybavení.
• šetří množství nanášeného prostředku (narozdíl
od různých houbiček, hadříků a sprejů)
• ideální pro koně nesnášející sprej
• pratelná
• možno používat jako poslední krok při čištění
koně k vyššímu lesku srsti
• ideální k aplikaci tekutých přípravků (repelenty ve
spreji, mazání na svaly, přípravky péče o srst atd.)

PÉČE O SVALY,
ŠLACHY
A KLOUBY
Náročnější trénink, závody, těžká
práce či jen stáří. Nejen tyto
okolnosti se podepisují na pohybovém aparátu koně. Správná
relaxace a ošetření namožených
struktur napomáhají k regeneraci a zachování zdraví svalů, šlach
a kloubů. Více než 120 let stará
a osvědčená receptura je zárukou toho nejlepšího, co koni můžete nabídnout. Odměnou bude
přinejmenším stabilní výkonnost,
radost z pohybu a spokojenost
koně i jezdce.

HORSEMAN’S ONE STEP® ČISTÍCÍ
KRÉM NA KOŽENÉ VÝROBKY

• Lanolin obsažený ve vysoké koncentraci
obnovuje suchou, popraskanou kůži
• Obsahuje tři aktivní ingredience, které čistí
špínu, sůl a zbytky potu
• Kombinuje přednosti sedlového mýdla
a vyživujícího krému na kůži
• K péči o kožené věci postačí pouze malé
množství krému
Dostupné balení: 425 g

HORSEMAN’S ONE STEP®
ČISTÍCÍ BALZÁM NA KOŽENÉ
VÝROBKY VE SPREJI
Horseman´s One Step Čistící Balzám Na Kožené Výrobky
Ve Spreji je jednoduše použitelný přípravek, který čistí
a pečuje o kůži přírodní i syntetickou. Bezaerosolový
mikrosprej napomáhá vsakování účinných látek do
prasklin, kde uvolňují nečistoty a zaschlou špínu, poté
nasprejovaná část rychle usychá tak, že jezdecké
vybavení může být ihned použito.

PÉČE
O KOŽENÉ
VÝROBKY
Koňský pot je jedním
z největších nepřátel koženého jezdeckého vybavení.
Při kontaktu potu s kůží, ať už
jde o sedlo, uzdečku či jiné,
dochází k jejímu vysušování
a po čase k praskání. Naštěstí
Horseman´s One Step® nabízí
pohodlný způsob jak kůži vyčistit
a vyživit při jedné aplikaci a tím
ji zanechat měkkou, poddajnou,
lesklou a ošetřenou proti
působení negativních činitelů
včetně potu.

• Receptura bohatá na glycerin odstraňuje
nečistoty, špínu a zbytky potu
• Díky vybalancovanému pH nemůže dojít
k poškození šití či prošívání
• Velmi jednoduché použití, jemná mlha ze spreje se
krásně dostane do nejtěsnějších záhybů kožených
výrobků, bez zanechávání mastných zbytků
• Účinně vyživuje kůži, chrání ji před vysycháním
a zanechává ji hedvábně lesklou a jemnou
• Výborný na dolešťování na poslední chvíli
• Čistí i výrobky ze syntetické kůže
Dostupné balení: sprej 236 ml

KONTAKTY
Ghoda s.r.o.
Výhradní distributor Absorbine
pro Českou republiku a Slovensko
Rybná 24, 110 00 Praha 1
IČ: 02702789, DIČ: CZ02702789
Email: prodej@absorbinecz.cz
Telefon: +420 799 51 26 51
www.absorbinecz.cz, www.absorbinesk.sk

Obrázky mají informativní charakter. Některé etikety mohou být na evropském trhu prezentovány odlišně.

Horseman’s One Step® Čistící Krém Na Kožené
Výrobky je krém s jednoduchým použitím,
protože v rámci jedné aplikace kůži postrojů či
jiného jezdeckého vybavení nejen vyčistí, ale
dostatečně vyživí a ošetří. Velmi dobře vniká
do hlubokých vrstev, aby uvolnil usazenou
špínu, zatímco složení bohaté na lanolin o kůži
pečuje a zachovává ji tak jemnou, pružnou
a měkkou. Unikátní čistící krémový balzám
zanechává kožené výrobky saténově lesklé,
bez lepivých zbytků.
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SHOWSHEEN®
STARTOVACÍ BALÍČEK
Zkušební balíček z portfolia řady ShowSheen
obsahuje malé balení produktů ShowSheen®
2v1 Šampon & Kondicionér, ShowSheen®
Lesk & Rozčesávač a ShowSheen®
Odstraňovač Skvrn & Vybělovač Srsti.
• Velikostí tak akorát, aby Vás produkty
přesvědčily
• Zabalené v praktickém obalu, vhodné
na cesty
• Vhodné jako dárek
Dostupné v balení: 3 lahvičky objemu
120 ml, 2 s mechanickým
rozprašovačem,
v průsvitném obalu
se zipem

SHOWSHEEN®
LESK & ROZČESÁVAČ
ShowSheen® Lesk & Rozčesávač je unikátní
lesk ve spreji, vyvinutý tak, aby přinášel
nesrovnatelnou pomoc při péči o srst, hřívu
i ocas koně. Unikátní, lehká receptura jemně
obaluje každý chloupek či žíni koně tak,
aby byly lehce rozčesatelné, a zároveň její
vyživující složka mimo jiné zamezuje efektu
elektrizovaných, rozlétaných žíní. Navíc:

PÉČE
O SRST
Pokud jde o produkty péče o srst,
proč nezkusit ty, které pomáhají
vítězit již několik desetiletí?
Produkty z řady ShowSheen®
bezpečně čistí, vyživují a dodávají
vlhkost žíním a srsti koní tak,
že výsledkem je zdravý, jasný,
čistý a neopakovatelný lesk.
Špičkové a profesionální produkty
ShowSheen® však nehledejte jen
u koní na výstavách, závodech
a show. Radost ze skvěle
vypadajícího koně se prolíná
napříč celým koňáckým světem
a my všichni si ji můžeme užít. Ať
už za sebou v poli poražených
zanecháváme jezdeckou konkurenci
nebo jarní bláto a bodláky z pastvin.

• Snižuje čas čištění koně až o 80%
• Odpuzuje špínu, prach a snižuje vznik skvrn
od moči, hnoje aj.
• Zanechává srst, hřívu a ocas hedvábně
lesklé až po dobu jednoho týdne
• Je nejprodávanějším leskem ve více než
25 zemích po celém světě.
• Usnadňuje stříhání koní
Dostupné balení: lahev s mechanickým
rozprašovačem 591 ml
kanystr 3780 ml

SHOWSHEEN®
GELOVÝ ROZČESÁVAČ
ShowSheen® Gelový Rozčesávač je silný
a účinný rozčesávač velmi zacuchané hřívy
a ocasu. Složení je obohaceno o vitamin
E, který vyživuje a pomáhá revitalizovat
poničené žíně. ShowSheen® Gelový
Rozčesávač udržuje vlhkost v hřívě a ocasu,
posiluje je a zanechává žíně zdravé a lehce
rozčesatelné.
• Úzký aplikátor napomáhá přesné aplikaci
malého množství přípravku tam, kde je
potřeba
• K použití na mokré i suché žíně
• Rozplétá ty nejhorší uzlíky a spletence
v hřívě či ocasu
Dostupné v balení: 118 ml

SHOWSHEEN® LESK
PRO KONEČNOU ÚPRAVU
ShowSheen® Lesk pro konečnou úpravu je
špičkovým produktem pro zdokonalení vzhledu
koně za pár chvil.
• Nepřetržitý proud lehoučké mlhy pomáhá
dokonale pokrýt celé tělo koně souvislou vrstvou
přípravku.
• Tichý sprej vhodný pro citlivé a nervózní koně
• Díky možnosti sprejování v jakékoliv pozici lahve
je zaručeno pokrytí těžko dostupných míst (zadní
strana stehen, břicho…) bez námahy
• Obohacený o pro-vitaminy, které vyživují srst
a propůjčují jí prvotřídní lesk
• Tento typ obalu bezaerosolového spreje je
ohleduplný k životnímu prostředí

SUPERSHINE®
LESK NA KOPYTA

Dostupné balení: sprej 444 ml

SuperShine® Lesk Na Kopyta je přípravek,
který dodá kopytům koně zářivý, zrcadlový
lesk. Zasychá do 60 sekund, kopyta se
nestihnout umazat dřív, než lesk zaschne.
Uzavírá vlhkost v kopytě.

SHOWSHEEN® ODSTRAŇOVAČ
SKVRN & VYBĚLOVAČ SRSTI

• Rychleschnoucí receptura ve dvou
variantách: bezbarvá a černá
• Nevsakuje se do kopyta, nepoškozuje jej
• Při běžném managementu koně (box,
výběh, pastva) se sám setře do jednoho
týdne
• Příjemný pěnový aplikátor pro přesné
nanesení přípravku

ShowSheen® Odstraňovač Skvrn & Vybělovač Srsti je
rychle působící prostředek proti flekům nejrůznějšího
původu. Receptura je obohacena o Oxi-Eraser®
vyvazovač nečistot, který působí do hloubky skvrn
a napomáhá nečistoty vytáhnout na povrch. OxiEraser® působí jako účinný vybělovač, není však
bělidlem a je možné jej použít na jakoukoliv barvu
srsti. U běloušů nebo na bílých odznacích však velmi
potěší výsledná bílá barva. Obsahuje pro-vitaminy,
výtažky ze zeleného čaje a ovocné extrakty.

Dostupné v balení: 236,6 ml

• Oxi-Eraser® vyvazovač nečistot je bezpečný pro
použití na jakékoliv barvě srsti
• Rychle působící a rychle usychající
• Vybalancované pH cíleně pro citlivou koňskou
pokožku
Dostupné balení: lahev s mechanickým
rozprašovačem 591 ml

MIRACLE GROOM® 5v1
KOUPEL VE SPREJI
Miracle Groom® je přípravek 5v1, který srst koně čistí,
vyživuje, zbavuje zápachu, rozčesává hřívu a ocas
a dodává srsti a žíním hedvábný lesk. To vše v jedné
aplikaci a bez použití vody.
• Sprej je připraven k použití bez nutnosti příprav či
ředění
• Použití bez vody je skvělé pro zimní měsíce nebo
v místech, kde je doprava vody problematická
• Zajišťuje srsti jasný lesk bez zatěžujících mastných
či lepivých reziduí
• Doporučen pro koně, psy, ovce, lamy a krávy
• Odstraňuje skvrny a rozjasňuje barvu
Dostupné balení: lahev s mechanickým
rozprašovačem 946 ml

SHOWSHEEN® 2v1
ŠAMPON & KONDICIONÉR
ShowSheen® 2v1 Šampon & Kondicionér
hluboce čistí a revitalizuje srst koně při
jedné aplikaci, bez nutnosti používání
dalšího kondicionéru. Provitaminy
vyživují pokožku a srst, posilují žíně
ocasu a hřívu.
• Bez sulfátů a parabenů
• Složení s vybalancovaným pH,
speciálně vyvinuté pro citlivou
pokožku koní
Dostupné v balení: 591 ml

HOOFLEX® KONDICIONÉR
NA KOPYTA
Hooflex® Kondicionér Na Kopyta je lehce
aplikovatelný olej, který vytváří prodyšnou
bariéru pomáhající udržet vlhkost v kopytě
po delší čas. Špičkový produkt v péči o kopyta.
• Zanechává na kopytech zdravý lesk
• Praktický štěteček zabudovaný v uzávěru
obalu urychluje aplikaci, okolí se tolik neušpiní
• Ošetřuje křehká a lámavá kopyta
• Obsahuje přírodní antibakteriální
a protiplísňové složky, které pomáhají
předcházet infekci
• Účinkuje jak za sucha, tak za mokra
• Pomáhá obnovit a udržet pružná
a zdravá kopyta
Dostupné balení: lahvička
se štětečkem 450 ml

HOOFLEX® PROTI HNILOBĚ KOPYT
Hooflex® Proti Hnilobě Kopyt je vysoce efektivní
péče o kopyta, která působí proti bakteriím
a plísním podílejících se na vzniku hniloby střelky
a onemocnění bílé čáry.

PÉČE
O KOPYTA
Od mazání, přes péči o kopyta postižená hnilobou až po
terapeutické náboje do kopyt:
to je Hooflex®, kompletní řada
produktů péče o kopyta. Byla
vyvinuta speciálně za účelem
zvýšení pevnosti, podpory elasticity a celkového zdraví kopyt,
protože bez kopyt není koně.
před ošetřením

po ošetření
35 °C

Dostupné balení: lahvička s aplikátorem 355 ml.

MAGIC CUSHION™
& MAGIC CUSHION™ EXTREME
TERAPEUTICKÉ NÁBOJE
Magic Cushion™ Terapeutické Náboje do kopyt podporují
zdraví kopyt hned několika způsoby. Pomáhají zmírňovat
následky pohmoždění chodidlové části kopyt, chladí horké
kopyto (ať už je horké následkem námahy, přetížení či
metabolického problému), snižují citlivost či bolestivost
kopyt po strouhání, pomáhají v léčbě kopytních abscesů
a svým antibakteriálním a protiplísňovým složením bojují
proti mikrobům způsobujícím mimo jiné hnilobu kopyt
a nemoc bílé čáry. Používají se nárazově dle potřeby, nebo
se dají použít jako výplň kopyta pod podložku při kutí, kde
pak zůstávají do dalšího překování.
• Výrobek má důvěru špičkových kovářů
• Již hodinu po aplikaci měřitelně snižuje horkost v kopytě
• Složení pouze z přírodních látek

22,78 °C
výchozí teplota
po zátěži
34,06 °C

• Podporuje přirozené hojení
• Úzkým a dlouhým aplikátorem lze snadno stlačením
lahvičky nanést dostatečné množství přípravku
hluboko ke střelce, kde se hnilobné bakterie
nejčastěji množí
• Nebarvící receptura, nepálí, neštípe,
nevysušuje kopyto
• Eliminuje zápach, který bývá spojen s usazenými
bakteriemi a plísněmi
• Neobsahuje karcinogenní formaldehyd a dehet

teplota čtyři
hodiny po aplikaci
29,30 °C

Studie účinnosti Magic Cushion
termovizním měřením ze září 2012

Magic Cushion™ Extreme Terapeutické Náboje do kopyt
obsahují vyšší koncentraci účinných látek ve srovnání
s Magic Cushion™ a poskytují rychlejší a silnější úlevu pro
namáhaná kopyta koní v náročném tréninku, těžké práci.
Dostupné balení: 1,8 kg dóza
4 kg kyblík

