Absorbine.

Značka, které
váš kůň důvěřuje.
Špičkové americké výrobky na českém trhu.

ABSORBINE
JE KONEČNĚ TADY!

Určitě znáte takový ten pocit, když do úmoru řešíte nějaký
problém, až vám konečně vše „zapadne“ do sebe a začne
to fungovat. Přesně takový byl životní příběh Mary Idy Young,
která si umíchala své vlastní bylinné mazání na koně. Ve
vytrvalosti, znalostech a odhodlání tak pomohla svému muži
vybudovat značku Absorbine.
Mnozí z vás jste již dříve zahlédli lahvičky, kyblíky a jiná udělátka s logem koně a nápisem „Since 1892“. Už před více než
100 lety se našel někdo, kdo hledal lepší způsob péče o koně,
než byla tehdejší zvyklost. Už tehdy někdo chtěl, aby jeho koně
podávali ty nejlepší možné výkony s tím, že jsou spokojení,
dobře se cítí a nic je nebolí. A přestože je jako zakladatel
značky Absorbine v mnohých pramenech uváděn Wilbur F.
Young, tak za vším hledej ženskou…
Byla to ve skutečnosti Mary Ida, Wilburova manželka, která se
starala o jeho koně, zatímco on rodinu živil dopravou těžkých
nákladů, k níž samozřejmě koně potřeboval. Byla to Mary
Ida, která jejich koně dávala dohromady, odmítala je dokola
blistrovat a hledala jiné řešení potíží. A byla to ona, Mary Ida
bylinkářka, která si ve svém kuchyňském dřezu umíchala první
Absorbine Veterinary Liniment, Absorbine Bylinné mazání,
které znamenalo průlom v péči o koně. Protože to fungovalo.
Bez poškození kůže, bez ztráty srsti…
Spolu s manželem založili společnost Wilbur F. Young a začali
vyvíjet a prodávat další přípravky péče o koně. Mary Ida nepřestala nikdy přispívat do každodenního běhu společnosti,
což bylo na konci předminulého a začátkem minulého století
více než výjimečné. Po smrti svého syna v roce 1928 převzala
vedení firmy oficiálně a vedla ji úspěšně až do svých 92 let,
kdy ji předala své dceři a vnukovi.

Ještě ve svých 90 letech se Mary Ida po městě pohybovala
pouze tak, že si sama kočírovala bryčku s párem koní. Jakoukoliv možnost nehody, i vzhledem k narůstajícímu automobilovému provozu v padesátých letech, odmítala s úsměvem
a s tím, že má dobré koně… Měla. Mary Ida Young zemřela
ve svých 95 letech. Firma je nadále vedena již několikátou
generací potomků Mary Idy a Wilbura F. Younga. Přestože
se lidé mění, duch zůstává. Stále je potřeba hledat a nalézat
ještě lepší způsoby péče o koně. A pořád je co zlepšovat.
A když se takové věci dělají s láskou ke koním, s pomocí
zkušeností prověřených více než stoletím a s použitím nových
technologií, nemůže být výsledkem nic jiného, než špičkový
produkt péče o koně.
Výhradní zastoupení společnosti W. F. Young Inc., výrobce
produktů značky Absorbine, zajišťuje pro český a slovenský
trh firma Ghoda s.r.o. – ghoda znamená v hindském překladu „kůň“. Společnost, která zúročila mnohaleté zkušenosti
s chovem koní, prodejem potřeb pro koně a hledáním toho
nejlepšího především pro své koně. „Absorbine je značka, která nás, velké skeptiky, jednoznačně přesvědčila o své kvalitě,
„donutila“ nás rozšířit portfolio působnosti, pracovat ještě déle
do noci a zkrátka nás chytila za srdce. Zní to jaké klišé, ale
za kvalitou si stojíme. Produktům důvěřujeme my i naši koně.
A vůbec nepochybujeme, že vy a vaši koně budete také. Jinak
bychom to totiž nedělali.“
„Nepochybujeme, že tak jako si výrobky s logem koně našly
cestu do tisíců stájí po celém světě, tak si ji najdou i do stájí
českých. Protože za to stojí. Protože Absorbine…“
Absorbine je značka, které váš kůň důvěřuje.

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: 4
 50 ml lahvička
se štětečkem

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.
• 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.
Dostupné balení: 355 ml lahvička s aplikátorem

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.

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
35 °C

• Výrobek má důvěru špičkových kovářů.
• Již hodinu po aplikaci měřitelně snižuje horkost v kopytě.
• Složení pouze z přírodních látek.
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

po ošetření

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

teplota čtyři
hodiny po aplikaci
29,30 °C

Studie účinnosti Magic Cushion
termovizním měřením ze září 2012

COOL DOWN
Ochlazuje a osvěžuje po náročné práci
nebo v horkých letních dnech. Vyroben
z 12 bylin a esenciálních olejů, které
pomáhají vyživovat srst.
• Ideální pro každodenní použití.
• Bez nutnosti opláchnutí.
• Bezmýdlová receptura čistí pot
a špínu.
• Skvělá volba pro koně s citlivou kůží.
• Poskytuje zároveň uklidňující
aromaterapii.
• Vysoce koncentrovaný! Z jednoho
balení naředíme přes 120 l.
Dostupné balení: 946 ml láhev

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: 946 ml lahev
s mechanickým
rozprašovačem
3780 ml kanystr

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.
Dostupné balení: 444 ml sprej

SHOWSHEEN® ODSTRAŇOVAČ
SKVRN & VYBĚLOVAČ SRSTI
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. Oxi-Eraser® 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.

SUPERSHINE®
LESK NA KOPYTA
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.
• 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.
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: 591 ml lahev s mechanickým
rozprašovačem

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.
• Odstraňuje skvrny a rozjasňuje barvu.
Dostupné balení: 9
 46 ml lahev s mechanickým
rozprašovačem

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

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:
450 ml lahev
946 ml lahev
3780 ml kanystr

VĚDĚLI JSTE, ŽE ABSORBINE
I POUŽÍVAL SLAVNÝ SECRETARIAT?

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.

Stal se vítězem americké Trojkoruny, přičemž na všech
třech závodištích (Kentucky Derby, Preakness Stakes
a Belmont Stakes) zaběhl světové rekordy. V Belmont
Stakes vyhrál o rekordních 31 délek. Je považován za
jednoho z nejlepších dostihových koní v historii.
Za zmínku určitě stojí, že Secretariat používal Bylinné
mazání Absorbine, které slouží proti bolestem svalů,
šlach a kloubů. Již více než 120 let je Absorbine Bylinné
mazání neprodávanější mazání pro koně na světě.

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

AMBASADORKY

značky Absorbine v České republice
EVA VAVŘÍKOVÁ
Píle, motivace, disciplína, to vyzařuje z nadějné Evy Vavříkové. Sama
dodává, co ji charakterizuje: „Za dobu, co jezdím jsem nevynechala
ani jeden jediný trénink. Důležitá je určitě pokora, jak ve vztahu
ke koni, tak ve vztahu k trenérovi, důvěra, chuť se učit, přesnost
a vytrvalost.“ A jako každý vrcholový sportovec musí získat a udržet
odolnost a mentální sílu.
Moji současní koně jsou oba povahově velmi rozdílní. Kdybych ale
měla vybrat jednu vlastnost, kterou mají oba společnou, bude to
pracovitost. Mám ráda koně s chutí pracovat, dopředné, energické,
prostě sportovce s velkým srdcem a pohybem.
Moji koně jsou na prvním místě, de facto se jim podřizuje život
můj i celé rodiny. Jsou to naši parťáci, které milujeme a mají tu
nejlepší možnou péči, kterou kůň muže mít. Od Absorbine používám všechny produkty, kdybych měla vybrat jeden, byl by to asi
Hooflex Kondicionér na kopyta.

JEZDECTVÍ JE MÁ VÁŠEŇ A MŮJ
ŽIVOT. A TO UŽ OD PRVNÍCH
CHVIL STRÁVENÝCH V SEDLE
PONÍKA V DĚTSTVÍ,
ŘÍKÁ EVA.

BÁRA TOMANOVÁ
Cílevědomost, náročnost, přímočarost, ale i opravdový obdiv,
úcta a láska ke zvířatům – to jsou jednoduchá slova, kterými lze
Báru stručně, avšak výstižně popsat. Je neuvěřitelně energická,
profesionální, sebevědomá. Kombinace těchto vlastností z ní
dělá nejen houževnatou jezdkyni a do značné míry stojí za jejím
úspěchem, ale i náročnou šéfku a trenérku.
„Rozhodně nejsem člověk, co by bral koně jako nástroj, ačkoliv
si to většina lidí o vrcholových jezdcích často myslí. Ke svým
koním mám velmi silný vztah a pouto. Moji koně mi vydrželi vždy
několik sezón ve výborné zdravotní i psychické formě. To se ne
každému vrcholovému jezdci podaří.“ A podle čeho si Bára své
koně vybírá? „První, co mě vždy zajímá je, zda má kůň schopnost
a jaký má charakter. Nepotřebuji znát jeho původ. Talent je pro mě
vždy naprosto určující. Je mi jedno zda je kůň tlačivý, dopředný,
koukavý... dobrý jezdec by si měl poradit s každým typem koní,
a proto žádnou vlastnost jako takovou neupřednostňuji.

U NÁS V RODINĚ SE VĚCI DĚLAJÍ
NAPLNO, NEEXISTUJE, ŽE BYCH
NĚKDY DĚLALA NĚCO NAPŮL,
A TO SE TÝKALO I JEZDECTVÍ,
ŘÍKÁ BÁRA.

ULTRASHIELD® EX
MASKA PROTI HMYZU
Sportovní
úplet
je inspirován Jersey materiálem
z dresu pro americký fotbal.

Diamantová
vazba
je používána u letního
funkčního sportovního
oblečení.

Potahovaná
síťovina
je prémiový materiál
blokující sluneční paprsky.
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ULTRASHIELD® EX MASKA PROTI
HMYZU S UŠIMA, MODEL 2018
Zvyšujeme laťku ochrany i komfortu masek proti
hmyzu pro koně. Náš nejnovější design masky
proti hmyzu představuje nový standard masek. Díky použití high-tech materiálů, původně
vyvinutých pro funkční oblečení sportovců
v nejnáročnějších podmínkách, můžeme nyní
v sezoně hmyzu udržet své koně v chladu,
suchu a komfortu. Tato pohodlná tkanina skvěle
odvádí vlhkost a pruží pouze ve dvou směrech,
díky čemuž dobře sedí. Maska velikosti Horse
je nyní dostupná s odnímatelným nosem, aby
mohla zajistit ochranu celé hlavy před hmyzem
a sluncem. Širší suchý zip pod žuchvami masku
bezpečně drží na místě. Nový úhel záševek nad
očima zvyšuje ochranu očí. Několikanásobné
potažení síťoviny UV filtrem zvyšuje nejen její
trvanlivost, ale významně také míru blokace UV
paprsků (80 % – garantováno atestem). Dvojité
šití zvyšuje odolnost vůči roztržení. UŠI: vyrobeny ze sportovního jersey úpletu, který je běžně
používán pro dresy hráčů amerického fotbalu.
Tento materiál je lehký a prodyšný, chrání proti
UVA a UVB paprskům. TEMENO A ŽUCHVY:
vyrobeny z materiálu s diamantovou vazbou,
používaném pro běžecké oděvy. Tato pohodlná
tkanina skvěle odvádí vlhkost a pruží pouze ve
dvou směrech, díky čemuž dobře sedí. NOS
A OBLIČEJOVÁ ČÁST: Vyrobeny z vysoce odolné síťoviny, která blokuje 80 % nebezpečných
UV paprsků, snižuje prostup tepla a slunečního
záření, přičemž je vysoce prodyšná. PRODLOUŽENÍ ZA UŠIMA: představuje dodatečnou ochranu, ve správném úhlu ke dvojitému zapínání na
žuchvách napomáhá udržovat masku na místě.
Velikost COB | Velikost HORSE
Velikost HORSE s prodlužením na nos
Velikost WARMBLOOD

ULTRASHIELD® EX
INSEKTICID A REPELENT
Špičkový americký repelent na českém trhu!
Opravdu účinný repelent s dlouhotrvajícím
účinkem. Hubí a odpuzuje přes 70 druhů
hmyzu včetně hovad a klíšťat, která mohou
přenášet lymskou boreliózu. Repelentní účinek
vydrží aktivní až 17 dnů! To je nejdéle ze všech
repelentů prodávaných na českém trhu. Obsahuje řadu ochranných krémů a kondicionérů
včetně aloe a lanolinu. Je odolný vůči povětrnostním vlivům. Odpuzuje a zabíjí široké
spektrum hmyzu, od otravných much a mušek,
přes moskyty, komáry, pakomárce (Culicoides),
klíšťata, blechy, kloše, muchničky, tiplíky, vši...
Dostupné balení: 946 ml sprej s mechanickým
rozprašovačem
3780 ml kanystr
Používejte repelent bezpečně. Před použitím
si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené
informace o přípravku.
Číslo schválení: MZDR 36305/2016/SOZ

OCHRANA
PROTI
HMYZU
Léto, slunce, teplo, dlouhé dny a … množství
obtížného hmyzu. Chtěli
byste ulevit svému koni
v náletech otravného
hmyzu a zpříjemnit si
tak práci s ním či okolo
něj? Absorbine® pro své
zákazníky přináší řadu
produktů Ultrashield®EX.
Funkční repelenty a revoluční maska zaručí, že
léto bude příjemným ročním obdobím pro všechny
bez výhrad.

HORSEMAN’S ONE STEP® CREAM,
ČISTÍCÍ BALZÁM NA KOŽENÉ
VÝROBKY
Horseman’s One Step® Cream čisticí balzám
na kožené výrobky je krém s jednoduchým
použitím, protože v rámci jedné aplikace
na 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 čisticí
krémový balzám zanechává kožené výrobky
saténově lesklé, bez lepivých zbytků.
• 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

RESTORER PRO RENOVACI
STARÉ KŮŽE

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.

Absorbine Leather Therapy Restorer and
Conditioner je účinný renovátor kůže a profesionální
přípravek pro vaše kožené výrobky. Je vhodný
pro velmi vyschlou a/nebo plesnivou kůži. Již po
prvním použití poznáte, že nejde o další obyčejné
komerční mazání. Účinně potlačuje růst plísní
a zatuchlý zápach. Proniká hluboko do kůže,
vyživuje dlouhodobě zevnitř a prodlužuje životnost
všech kožených výrobků. Produkt je biologicky
odbouratelný.
Dostupné balení: 473 ml láhev

MÝDLO VE SPREJI NA UMĚLOU
ČI PRAVOU KŮŽI
Přípravek řady Leather Therapy k čištění
kožených výrobků pro pravou i syntetickou
kůži. Účinně odstraňuje špínu pomocí
mikročásteček mýdla, které zanesené nečistoty
vytáhnou z hlubších vrstev kůže na povrch.
Účinná prevence proti skvrnám od plísně.
Přípravek má neutrální pH a nezanechává
na kůži zásadité zbytky jako mnohé jiné.
Nasprejujte malé množství přípravku Wash na
houbičku a vyčistěte své kožené poklady do
saténového lesku. Vhodný také na nylonové
ohlávky, vlněné podložky, kamaše. Malé
množství Wash rozpuštěné ve vodě vyčistí
bezpečně vše ve vaší stáji. I troška udělá divy,
vzhledem k malé spotřebě je ekonomicky
výhodný.
Dostupné balení: 473 ml láhev
s rozprašovačem

PRACÍ PROSTŘEDEK NA KOŽENÉ VÝROBKY DO PRAČKY
Prací prostředek řady Leather Therapy na kožené výrobky do automatické pračky. Je vhodný
pro výrobky z pravé nebo syntetické kůže a ovčí vlny, z broušené kůže či jemného semiše. Je
vhodný a šetrný i k syntetickému fleece. Vypere bezpečně rajtky či pantalony s celokoženým
sedem, chapsy, rukavice, podložky a obaly na sedlo z ovčí vlny, zkrátka vše kožené, vlněné,
fleecové co v šatně u koní najdete. Přípravek se jednoduše používá jako prací koncentrát,
je nutné jej před použitím naředit vodou a pak použít v pračce jako každý jiný prací gel.
Obsahuje pěstící složky, které kůži ošetří a vyživí. Je šetrný k životnímu prostředí a biologicky
odbouratelný.
Dostupné balení: 591 ml láhev

Použití přípravků Leather Therapy
přesahuje rámec použití pro
jezdecké potřeby a jsou s úspěchem
používány i pro luxusní boty, bundy,
kabelky, sedačky a podobně.

MÁCHADLO PRO PRANÍ KOŽENÝCH VÝROBKŮ V PRAČCE
Speciálně vyvinuté máchadlo (aviváž) řady Leather Therapy do pračky na kožené výrobky.
Použijte spolu s Leather Therapy laundry solution při každém praní výrobků z kůže pravé
i syntetické, pravé vlny i syntetického fleece, ať už perete rajtky s celokoženým sedem,
kožené chapsy, rukavice, podložky nebo potahy na sedlo, beránka na ohlávku aj. Lze použít
na broušenou kůži, semiš. Přípravek působí na kůži jako kondicionér, změkčuje ji, ošetřuje
a viditelně oživuje. Zanechává příjemnou vůni. Velmi vysušenou kůži můžeme přípravkem
Laundry Rinse & Dressing ošetřit navíc i ihned po vytažení z pračky jednoduchým natřením.
Zajistíte tak potřebnou ohebnost, jemnost a ochráníte kůži před vyblednutím.
Dostupné balení: 591 ml láhev

PŘÍPRAVEK PRO PRANÍ PODSEDLOVEK
A BERÁNKŮ V PRAČCE
Účinný prací koncentrát řady Leather Therapy pro přírodní
a syntetické látky s vůní levandule. Možno použít i v automatické
pračce. Hluboce čistí, optimalizuje praní prodyšných
a voděodolných materiálů. Skvělý pro péči o koňské deky
a pláštěnky z hi-tech funkčních textilií, je šetrný k impregnaci.
Eliminuje zápach, osvěžuje textil. Vhodný pro koňské deky,
podsedlové dečky, kamaše, bandáže, kartáče na čištění aj. Šetrný
k životnímu prostředí, biologicky odbouratelný.
Dostupné balení: 473 ml láhev s dávkovačem

MÁCHADLO PRO PODSEDLOVKY A BERÁNKY V PRAČCE
Jemné, ale účinné máchadlo řady Leather Therapy pro podsedlovky a beránky, které použijete
v pračce stejně lehce, jako běžnou aviváž. Přípravek je jemný a vhodný pro prodyšné a voděodolné,
impregnované deky. Byl vyvinut pro přírodní i syntetické, hi-tech textilie. Reguluje pH. Obsahuje
sanitační činidla, která snižují riziko křížové kontaminace bakteriemi a plísněmi, zamezuje tak rozšiřování
kožních potíží mezi koňmi. Významně změkčuje textil jako zmíněné koňské deky všeho druhu,
podsedlové deky, kamaše, bandáže, kartáče na čištění. Snižuje statickou elektřinu, váš kůň už nebude
při sundávání deky šílet od jiskřiček. Snižuje zápach, zanechává velmi jemnou vůni po levanduli. Šetrný
k životnímu prostředí, biologicky odbouratelný. Produkt je biologicky odbouratelný.
Dostupné balení: 473 ml láhev s dávkovačem

Správná volba ochrany
proti hmyzu ovlivňuje psychickou pohodu nejen koně,
proto sázím na jistotu a již několikátou sezónu používám Ultrashield.

Nikola Heroldová
Používám od Absorbine
ráda řadu ShowSheen,
lesk i šampon a samozřejmě
repelent UltraShield, který je
účinný a dlouho vydrží. Mám welsh
coba D s hustou hřívou a hustými žíněmi.
Jezdíme jak na výstavy, tak na závody a díky
přípravkům od Absorbine se vše krásně
udržuje. Díky za Absorbine

Lída Slavíková
Co do toho dávají, netuším,
smrdí to jako bolavá noha,
ale láska a válka nezná slitování, důležitý je, že po prvním
namazání byla pryč nejen nečistota
nebo plíseň, ale i ten povlak z kovových částí.
Dočista. Načisto. Po druhém namazání se
starej koženej pardál (rozuměj mé milované
sedlo) začal dokonce po letech i lesknout. Absorbine Leather Therapy Restorter and Conditioner prostě funguje, jak má. Nesrovnatelně.

Nela Doláková
ShowSheen Gelový rozčesávač nejednou zachránil ocas mé klisně. Tento
přípravek ocení každý majitel,
jehož kůň rád přichází z výběhu
s těmi nejhoršími spletenci. Po použití šly
kudlibabky lehce vytáhnout ven a ocas
rozčesat.

Ghoda s.r.o.
Husinecká 10, 130 00, Praha
IČ: 02702789, DIČ: CZ02702789
Výhradní distributor Absorbine
pro Českou republiku a Slovensko
www.ghoda.cz | www.ghoda.sk

E-mail: prodej@absorbinecz.cz
Telefon: +420 226 254 194
www.absorbinecz.cz
www.absorbinesk.sk

Prodejce

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

Nela
Prusenovská

