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Horse šampon
Horse Balzám
Horse kopyta
Horse mast s pnthenolem

Prostředky pod vývojem

Horse třezalkový olej
Horse chladivý obstřik
Horse Beta Glucan
Horse Mast s Beta-Glucanem

Prostředky pod vývojem

 Třezalkový olej 
 Přípravek je určen na ošetření podrážděných 
míst kůže v důsledku mechanického poškození, 
vlivem tepla nebo slunečního záření. 
Použití: Přípravek se na postižené místo nanese 
ve formě spreje v přiměřeném množství tak, aby 
přípravek po pokožce nestékal. Pro konkrétní 
aplikace lze přípravek nanést na ruku ošetřovate-
le a následně jemně rozetřít na postižené místo.

 Chladicí obstřik 
 Přípravek je určen zklidnění namáhaných  
a přehřátých partií svalstva a šlach. Působí chladi-
vým účinkem, který se dostaví v největším rozsa-
hu několik minut po aplikaci přípravku.
Použití: Přípravek se na postižené místo nanese 
ve formě spreje v přiměřeném množství tak, aby 
přípravek po pokožce nestékal.

 Beta-Glukanový gel
 Přípravek je určen na ošetření podrážděných 
a problematických míst kůže v důsledku mecha-
nického poškození, výskytu ekzémů, infekcí, zho- 
jených poranění apod. 
Použití: Přípravek se na postižené místo nanese 
ve formě nástřiku spreje v přiměřeném množství 
a v případě potřeby se jemně rozetře rukou do 
tenké vrstvy na postižené místo.

 Mast s Beta-Glukanem 
 Přípravek je určen na ošetření podrážděných  
a problematických míst kůže v důsledku mecha-
nického poškození, výskytu ekzémů, infekcí, zhoje-
ných poranění apod. 
Použití: Přípravek se na postižené místo nanese 
ve formě nástřiku spreje v přiměřeném množství  
a v případě potřeby se jemně rozetře rukou do ten-
ké vrstvy na postižené místo.
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 Šampon je vhodné používat při výskytu 
kožních ektoparazitů u zvířat. Obsahuje pří-
rodní extrakty z šalvěje, puškvorce a ořešáku 
královského a silice máty, hřebíčku, rozmarý-
nu, muškátového ořechu a tea tree oil. Rost-
linné extrakty a silice působí i proti šupinatění 
kůže a pomáhají udržet na ní pouze žádoucí 
mikroflóru. Látky přírodního původu jsou v bo- 
ji proti kožním ektoparazitům vysoce efektivní neboť, na rozdíl 
od látek syntetických, na ně nevzniká rezistence a jejich účin-
nost ani při dlouhodobém a opakovaném použití neklesá. 

Použití: Přiměřené množství přípravku se vetře na na- 
vlhčenou srst a zpění. Nechá se působit asi 3 – 5 minut 
a pak se srst důkladně opláchne vodou.
Přípravek nesmí být aplikován do očí. 
Uchovávejte při teplotě od 5 °C do 25 °C.

IREL -  HORSE šampon
s rostlinnými extrakty a silicemi

 Balzám je vhodné používat při výskytu 
kožních ektoparazitů u zvířat a pro snížení na- 
padení zvířat sajícím hmyzem. Obsahuje olej 
ze semen včelníku moldavského a dále silice 
skořice, hřebíčku, máty, citronelly, muškáto-
vého ořechu a kmínu. Přípravek srst provoní 
a usnadní její hřebelcování. Přítomné silice 
působí také proti přesušení kůže a pomáhají 
na ní udržet pouze žádoucí mikroflóru. 

Použití: Přiměřené množství přípravku se rovnoměrně vetře 
do srsti, případně se srst ještě vyhřebelcuje. Po aplikaci se srst 
neoplachuje a přípravek se nechá volně zaschnout. 
Přípravek nesmí být aplikován do očí. 
Uchovávejte při teplotě od 5 °C do 25 °C.

IREL - HORSE mazání na kopyta
s olejem včelníku moldavského
a ostropestřce mariánského

IREL -  HORSE mast s panthenolem
s olejem ostropestřce mariánského, lanolínem, 
panthenolem

 Mazání na kopyta je určeno k ošetření 
povrchů kopyt, která vyživuje a chrání před 
vlivy vnějšího prostředí. Obsahuje olej z ostro-
pestřce mariánského s vysokým obsahem 
kyseliny linolové, olej ze včelníku moldavské-
ho a extrakt z parchy saflorové. Kromě těchto 
složek, které tvoří nutriční a antioxidační vlastnosti pří-
pravku, je v něm obsažen i tuk z ovčí vlny, který udržuje 
optimální hydrataci rohoviny. Přírodní vosk z rýžových 
otrub dodá lesk ošetřenému místu.

Použití: Přípravek se nanáší na kopyta v přiměřeném 
množství, kde se rozetře do tenké vrstvy měkkou tkani-
nou, čímž dojde také ke vtlačení přípravku do případ-
ných trhlinek. Optimálního efektu lze dosáhnout při 
dlouhodobém použití. Přípravek není určen do otevře-
ných ran ani k ošetření kůže či sliznic.
Přípravek nesmí být aplikován do očí. 
Uchovávejte při teplotě od 5 °C do 25 °C.

 Mast s panthenolem je určena k ošetření 
podrážděné kůže zvířete. Působí uklidňujícím 
efektem na opruzeniny, překrvená nebo expo-
novaná místa a urychluje regeneraci pokožky. 

Použití: Přípravek se nanáší v tenké vrstvě na postižená 
místa 2-3x denně. Není určen pro aplikaci do otevře-
ných ran ani k ošetření sliznic.
Přípravek nesmí být aplikován do očí. 
Uchovávejte při teplotě od 5 °C do 25 °C.

Certifikáty GMP
Certifikáty USKVBL

IREL -  HORSE balzám
s olejem včelníku moldavského 
a s rostlinnými silicemi 


