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REPELENTNÍ OBOJEK

REPELENTY

Chrání citlivá místa před obtížným hmyzem, 
obsahují geraniol.

Účinná látka: geraniol (CAS 106-24-1) 24,8 g/kg  
Balení: 1 obojek (105 cm), 2 nýty

•	 obsahuje 100% přírodní účinnou látku 
(geraniol - 2,6 %) působící repelentně 
proti létajícímu hmyzu

•	 působí proti mouchám, komárům, 
střečkům, pakomárům, muchničkám

•	 účinná látka se uvolňuje z povrchu 
obojku, dostává se do kožního mazu a po 
několika hodinách vytváří ochrannou atmosféru 
okolo celého zvířete

•	 přírodní, zdravotně nezávadný, voděodolný, 
neztrácí účinnost pocením koně

•	 účinkuje 3-5 týdnů (záleží na klimatických 
podmínkách)

REPELENTNÍ GEL

Složení: purifikovaná voda, ethylalkohol, polysorbát, 
kajeput střídavolistý-výtažek (tea tree), hydroxid 
sodný, levandulový olej 15,2 g/kg, geraniol 1,18 g/kg, 
icaridin 14,74 g/kg, kokosový olej 
Balení: 500 ml

•	 obsahuje 100% přírodní 
účinnou látku geraniol působící 
repelentně proti  létajícímu 
hmyzu
•	 působí proti mouchám, 

komárům, střečkům, pakomárům, muchničkám
•	 vhodná forma repelentu pro ošetření větších 

ploch a citlivých míst (okolí konečníku, nosu, očí, 
hrudi)

•	 přírodní, zdravotně nezávadný
•	 vhodný pro všechna plemena koní
•	 voděodolný, neztrácí účinnost pocením koně 



•	 obsahuje 100% přírodní účinnou 
látku geraniol působící repelentně 
proti létajícímu hmyzu

•	 působí proti mouchám, komárům, 
střečkům, pakomárům, muchničkám

•	 vhodná forma repelentu  
pro ošetření větších ploch 

•	 přírodní, zdravotně nezávadný
•	 vhodný pro všechna plemena koní
•	 voděodolný, neztrácí účinnost pocením koně
•	 po aplikaci se vytvoří na kůži ochranný film 

působící několik hodin

Složeni: voda, propylen glykol, PEG40 
hydrogenovaný ricinový olej, PVP, levandulový olej 
15,20 g/kg, icaridine 14,74 g/kg, geraniol 1,18 g/kg. 
Biocidní přípravek PT19  
Balení: 500 ml mechanický sprej

REPELENTNÍ SPREJ

POUŽÍVEJTE REPELENTNÍ (BIOCIDNÍ) PŘÍPRAVKY 
BEZPEČNĚ. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE 
NA OBALU A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

REPELENTY



DEZACIN

OŠETŘENÍ

První pomoc při poranění 
nebo při namožení svalů.

•	 bezpečné a netoxické 
superoxidované 
roztoky a gely

•	 ničí bakterie, spory, 
plísně, viry a jejich 
kombinace během 
několika minut

•	 přípravky lze použít na všechny druhy ran, 
odřenin, při svrabu a plísňových onemocněních

•	 roztoky jsou vhodné i při ortopedických potížích 
a jsou první volbou při vymytí rány

•	 nepoškozuje zdravou tkáň, snižuje zápach z rány
•	 Dezacin je vhodný jak pro léčbu, tak pro prevenci
•	 stimuluje imunitní systém zvířete
•	 nedráždí, nevytváří se na něj alergie,  

ani rezistence
•	 roztoky můžete použít i na postroje před použitím 

jiného koně, na sedlové řemeny, hračky atd.

GYN roztok
Podporuje léčbu akutních a chronických zánětlivých procesů 
vnějších a vnitřních pohlavních orgánů. 
Balení: 100 ml/500 ml/3 000 ml

V Oční kapky
Podporuje léčbu při poraněních a zánětech oka a jeho okolí. 
Balení: 35 ml

VET H+ roztok
Roztok doplněný o hyaluronát sodný, určený k aplikaci 
do píštělů, vředů, na výplach abscesů, při zánětlivých 
onemocněních kloubních pouzder (burzitidy).
Balení: 0,5%/1,0% 150 ml

VET gel
Sekundární krytí pro všechny druhy zánětů na pokožce  
a sliznici, pod kterými dochází ke granulaci a uzavření rány. 
Gel je možné aplikovat do hlubokých ran až ke kosti.
Balení: 30 g/150 g

Otodezacin gel
Léčí záněty středního a vnějšího zvukovodu.  
Balení: 30 ml



ARNIKA GEL

Složení: výtažek z arniky, izopropanol, gelový nosič
Balení: 500 ml/ 1 000 ml

•	 masážní gel na uvolnění svalů 
sportovních koní

•	 snadné použití
•	 oblíbený u profesionálů

•	 chladivý jíl pro koně
•	 pomáhá odčerpávat 

přebytečné teplo  
z koňských nohou

•	 snadno roztíratelný
•	 vhodný po práci a jako prostředek denní péče  

o nohy sportovních koní

Složení: kaolin, síran hořečnatý, ledová kyselina 
octová, síran hlinito-draselný, olej z lněného semínka, 
benzoan sodný, voda
Balení: 4 kg/ 10 kg

SWEDE CLAY

OŠETŘENÍ

ICE GEL

Složení: isopropanol, menthol, trietanolamin, 
eukalyptový olej, gelový základ, destilovaná voda 
Balení: 500 ml/ 1 000 ml

•	chladivý gel pro koně
•	osvěžující a zklidňujícící efekt
•	 rychlý účinek
•	 vhodný po práci a jako prostředek denní 
péče o nohy a svaly sportovních koní



ZAŽÍVÁNÍ

PROTExIN RECOVER AID

Probiotika pro obnovu střevní mikroflóry  
a podporu imunity.

Složení: Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc47) 
4b1702 5× 1011 CFU/kg; 5× 108 CFU/g, Preplex® 
prebiotikum (frukto-oligosaccharidy), silybin (výtažek 
z ostropestřce mariánského), ochuceno výtažkem ze 
smetánky lékařské
Technologická aditiva: Preplex® prebiotikum – Acacia 
(arabská guma) 
Analytické složky:  protein 21,0 %, hrubý tuk a oleje 
8,5 %, hrubá vláknina 6,0 %, hrubý popel 3,5 %, 
vitamín B Mix 1,5 g/100 g, vitamín C 350 mg/100 g, 
vitamín E 14 mg/100 g 
Balení: 14× 15 g sáčky

•	 podporuje rekonvalescenci koní po 
nemoci nebo po namáhavé práci
•	 obsahuje účinnou kombinaci 
vitamínů řady B, antioxidantů, probio-
tik, prebiotik a výtažku z ostropestřce 

mariánského podporujícího správnou funkci jater

PROTExIN qUICK FIx

Složení: Saccharomyces cerevisiae 2× 1012 CFU/
kg (NCYC SC47 4b1702), sójový olej, Preplex 
prebiotikum (FOS) 3 %, dextróza
Technologická aditiva: Preplex prebiotikum - Acacia 
(arabská guma) 3 %
Analytické složky: protein <0,3 %, hrubá vláknina 
<1,0 %, oleje a tuky 55,0 %, hrubý popel 9,0 %, 
sodík <0,05 % 
Balení: 30 ml plastové kalibrované injektory

•	 doplňkové krmivo pro 
hříbata a dospělé koně

•	 pasta s vysokou koncentrací probiotik a prebiotik 
pro udržení zdraví trávicího traktu, v situacích 
zvýšeného stresu jako je přeprava, závody, léčba 
antibiotiky nebo odčervování



ZAŽÍVÁNÍ

PROTExIN gUT BIND

Složení: sójový olej, pektin 7 %, Preplex prebiotikum 
(FOS) 5,4 %
Doplňkové látky: látky zvyšující stravitelnost, 
Protexin probiotikum, Saccharomyces cerevisiae 
(NCYC SC47) 4b1702 2× 1011 CFU/kg; 2× 108 CFU/g
Technologická aditiva: kaolin, Preplex prebiotikum – 
Acacia (arabská guma) 5,4 %
Analytické složky: hrubý protein 2 %, hrubá 
vláknina <1,0 %, oleje a tuky 50,0 %, hrubý popel 
23,0 %, sodík <0,1 %
Balení: 30 ml plastové kalibrované injektory

•	 ochucená pasta s probiotiky, 
prebiotiky, kaolinem  
a pektinem určená ke stabilizaci narušené střevní  
rovnováhy   

•	 obsahuje látky pomáhající obnovit mikrobiální 
rovnováhu ve střevě a obnovit zdraví sliznice 
střeva

•	 používá se u hříbat a vhodný je i pro dospělé 
koně

FIBERPLEx

Složení: vláknina z brambor, kvasnice, lecitin, inulin,  
oligofruktóza, methionin, vitamín B1, vitamín B6, 
kyselina listová, vitamín B1
Analytické složky: protein 11,1 %, vláknina 45 %, 
tuk 5,7 %, vlhkost 8,9 %
Balení: 2,7 kg

•	 dietetické doplňkové krmivo pro 
koně s chronickými trávicími problémy
•	 vyvazuje vodu (důležité při 
průjmech)
•	 vysoký obsah galaktózy a vitamínů 

skupiny B
•	 obsahuje metabolizovatelnou vlákninu 

(prebiotikum) inulin a oligogruktózu pro lepší 
absorpci minerálií

•	 podporuje růst příznivé mikroflóry ve střevě



gUT BALANCER

ZAŽÍVÁNÍ

Složení: moučka z vojtěšky, prebiotikum Preplex® 
(fruktooligosacharid), pivovarské kvasnice
Doplňkové látky: látky podporující stravitelnost, 
Protexin probiotikum - Saccharomyces cerevisiae 
(CNCM I-4407) 4b1702 1 × 1012 CFU/kg; 1 x 109 
CFU/g technologické - Preplex® prebiotikum - akácie
(arabská guma)
Balení: 400 g plastová nádoba s odměrkou

•	 probiotický a prebiotický prášek 
speciálně navržený pro koně a poníky
•	 k dennímu užití pro celkovou 
pohodu trávení a výkonnosti
•	 je kompatibilní s jakoukoliv dietní 
stravou

•	 každodenní příjem Gut Balancer vede u koní ke 
zklidnění

gUT SPONgE

Složení: psyllium (20 %), lněné semínko
Doplňkové látky:  
technologické - 1m558i bentonit
(bentonit-montmorillonit) (566 g/kg)
senzorické - aroma máty peprné (15 g/kg) 
Balení: 1,5 kg plastová nádoba s odměrkou

•	 výživový doplněk pro zdravý 
fyziologický stav slepého  
a tlustého střeva

•	 vhodné použití: měkká stolice až průjem, volně 
stékající fekální voda, písková kolika, pro zdraví 
slepého a tlustého střeva

Gut Sponge je vhodné použít spolu s Gut 
Balancer k účinnější probiotické podpoře. Mohou 
být podávány dohromady, ale pokud krmíte Gut 
Sponge 1× denně, je lepší krmit Gut Balancer na 
opačném konci dne.



ZAŽÍVÁNÍ

gASTRO CARE

•	 skvělé výsledky při vředové 
chorobě žaludku

•	 podporuje zotavení žaludku  
a tlustého střeva

•	 upravuje hodnotu pH v žaludku
•	 chrání žaludek regulací kyselosti v žaludku
•	 podporuje trávení
•	 má protizánětlivý účinek díky obsahu rostlinných 

extraktů
•	 inhibuje růst patogenních mikroorganismů

ŽAluDEčNí VřEDY

Vředová choroba žaludku postihuje 53-90 % 
dospělých koní. Symptomy mohou být mírné, 
proto často nejsou přímo přičítány žaludečním 
vředům. Žaludeční vředy mohou být způsobeny 
změnami krmných dávek, dlouhými hladovkami  
a stresovými situacemi, jako jsou přeprava, závody  
a výstavy.

Příznaky žaludečních vředů jsou:

Denní příznaky,  
v klidovém režimu

Během tréninku 
a závodu

Ztráta chuti k jídlu
Zívání
Klkání
Skřípání zubů
Matná srst
Ztráta váhy

Podrážděný během zapřahání 
a uždění.
Zhoršení kondice a neochota 
pracovat.
Neochota k prodlouženému
a shromážděnému klusu či 
cvalu.
Méně energie při startu během
parkurových závodů.

Složení: kvasnice, pektiny, lithothamnus, vyčištěné 
destilované mastné kyseliny získané štěpením, aloe 
vera, oregano, heřmánek
Doplňkové látky:  
technologické - pojiva: Bentonit (1m558i) 550 g/kg 
senzorické - přírodní produkty, botanicky definované: 
směs aromatických látek 37 500 mg/kg

Balení: 2,4kg plastová nádoba s odměrkou



DOPLŇKY KRMIV

BIOMAgNESIUM

Vitamíny a minerály pro všechny kategorie 
koní.

Složení: fosforečnan hořečnatý 
Balení: 1,5 kg

•	 doplňkové  krmivo s vysokým 
obsahem hořčíku a fosforu

•	 hořčík napomáhá ke zklidnění koní  
a je důležitým prvkem pro správnou funkci svalů 
a nervů

•	 ve většině krmiv je nedostatek hořčíku

BIOMINERAL FORTE

Složení: kalcium karbonát, dikalcium fosfát, 
kiselguhr – oxid křemičitý, magnesium fosfát 
Balení: 1,8 kg

•	    kompletní krmný doplněk 
vhodný k intenzivní výživě všech 
kategorií koní, včetně chovných 
klisen, hříbat a mladých koní
•	    vysoce hodnotný minerální 

koncentrát
•	 vhodný jako základní doplněk pro chov, odchov  

i sport, pro pravidelný vývin kostí a pojivové tkáně
•	 obsahuje vápník, fosfor, hořčík, oxid křemičitý

KISELgUR FORTE

Složení: křemelina – kiselguhr – oxid křemičitý 
Balení: 0,5 kg

•	 speciální doplňkové minerální 
krmivo k dosažení a udržení 
optimálního stavu kůže, srstí  
a kopytní rohoviny

•	 lze jej používat preventivně i pro urychlení 
růstu, regenerace a zpevnění narušené kopytní 
rohoviny



DOPLŇKY KRMIV

MUSKEL-E

Složení: vitamín E 50 000 mg/kg 1 100 mg/22 g
Balení: 900 g

•	 prvotřídní vysoce koncentrovaný 
zdroj vitamínu E

•	 neobsahuje selen
•	 doplňkové krmivo, kdy koním chybí dostatek 

zdrojů vitamínu E, např. u koní v zátěži,  
v chladném počasí, při krmení čerstvého ovsa 
nebo siláže

BETA gLUCAN

Složení: vitamín E 50 000 mg/kg 1 100 mg/22 g
Balení: 500 ml/ 1 000 ml

•	 sirup pro zvířata obsahuje 
významné množství vysoce čistého 
mikronizovaného beta glukanu z hlívy 
ústřičné (Pleurotus ostreatus)
•	 má významný vliv na funkci 
imunitního systému, správně fungující 

imunita se potom projevuje v lepší obraně 
proti virům, parazitům, bakteriím a plísňovým 
onemocněním

Použití: 
•	 při infekčních onemocněních
•	 jako podpora hojení ran
•	 v období zvýšené psychické a fyzické zátěže
•	 pomáhá zkrátit dobu léčby i rekonvalescence
•	 zmírňuje průběh onemocnění
•	 při/po odstavení mláďat a na posílení vitality 

starších zvířat



KONĚ V ZÁTĚŽI

BIOgLUCOMIN

Doplňky stravy pro koně ve zvýšené zátěži, 
v tréninku a pro starší koně.

Složení: glukosamin HCI 466 g, inulin/oligofruktóza 
439 g, L-methionin 1 g, Askorbát vápenatý 0,3 g, 
síran manganatý 2,5 g
Balení: 450 g

•	 doplňkové  krmivo pro doplnění 
synoviální tekutiny v kloubech  
a obnovu chrupavek u koní v zátěži 
a u starých koní

•	 BIOGLUCOMIN = vysoce koncentrovaný 
glukosamin s inulinem a oligofruktózou. Inulin  
a oligoruktóza zvyšují vstřebávání vápníku, 
hořčíku, mědi a ostatních minerálů.

BIOSYNOV COMPLEx 

Složení: rhisoma curcumae, lecitin, glukosamin HCl, 
vitaminový premix, dikalciumfosfát, oxid křemičitý 
Analytické složky: protein 10,0 %, vláknina 4,3 %, 
tuk 8,8 %, vlhkost 6,2 %, popel 9,0 %, NFE 61,7 %
Balení: 30× 40 g

•	    doplňkové krmivo pro koně  
v těžké zátěži

•	 zlepšuje výživu synoviální tekutiny, kloubního 
pouzdra a pojivových tkání

•	 obsahuje kurkumin, glukosamin a lecitin  
pro posílení a ochranu kloubů u těžce pracujících 
koní



KONĚ V ZÁTĚŽI

hITARgO

Složení: polysacharidy s vysokou molekulární 
hmotností – degradovaný frakcionovaný škrob  
o vysoké molekulární hmotnosti
Balení: 300 g

•	 doplněk pro vytvoření vysoké zásoby 
energie ve svalech (glykogen) před 
zátěží nebo pro rychlé obnovení svalové 
energie po těžké zátěži

•	 rychlejší obnovení energie glukogenu ve svalech 
než při použití běžných polysacharidů

•	 poskytuje o 30 % delší vytrvalost v práci
•	 vysoce účinný pokud se používá jen krátce před 

zátěží a těsně po zátěži

MASTER MUSCLE

Složení: aminokyselinový premix, dextróza, cukr, 
vitamínový premix, gama-oryzanol
Analytické složky: vitamín E  33,5 g/kg, gama-
oryzanol 66,7 g/kg, proteiny 43 %, popel < 0,1 %, 
L-lyzin 533 g/kg, tuky < 0,5 %, škrob 48 %
Balení: 30× 15 g

•	 doplňkové krmivo pro 
koně, kteří mají problémy  

s přírůstkem svaloviny
•	 ideální pro hříbata a pro koně v tréninkové zátěži
•	 obsahuje gama-oryzanol (olej z rýžových otrub), 

vitamín E a lyzin



KONĚ V ZÁTĚŽI

REhALYT

Složení: sůl, chlorid draselný, glukóza a premix 
vitamínů
Analytické složky: sodík 5,8 g, chloridy 13 g, 
draslík 7 g, vitamín A 50 000 mj, vitamín D3 5 000 mj,             
vitamín E  2 000 mj, vitamín B1 1 000 mg, vitamín B6 
200 mg, vitamín C  5 000 mg, kyselina listová 200 
mg, biotin 2 mg, glukóza a vanilin 50 g
Balení: 10× 50 g

•	 doplňkové krmivo pro 
závodní koně během 
stresových situací, po těžkém tréninku a během 
dlouhých převozů 

•	 prevence dehydratace
•	 doplněk energie, která zvýší výdrž
•	 prevence stresu
•	 urychlí zotavení po těžké zátěži
•	 vysoká hladina antioxidantů (B6, C, E) důležitých 

pro svalovou činnost
•	 obsahuje kvalitní suroviny
•	 testováno u závodních i výstavních koní

REhALYT BASIC

Složení: sůl, chlorid draselný, glycin, chelátový 
vápník, chelátový hořčík, glukóza
Analytické složky: sodík 26,2 %, glycin 8,3 %, 
protein 11,6 %, draslík 6,2 %, vápník 1 %, hořčík  
1 %, voda 1,2 %, škrob 7,7 %
Balení: 1,5 kg

•	   doplňkové krmivo pro koně, jako 
zdroj minerálních látek pro náhradu 
ztrát pocením

•	 obsahuje směs elektrolytů složených podle 
posledních vědeckých poznatků 

•	 obsahuje vyváženou hladinu minerálů s glycinem, 
chelátovým vápníkem a hořčíkem



LIZY

5 STAR ROCKIES

Vitamíny a minerály pro všechny kategorie 
koní ve formě lizu.

Balení: 5 kg

•	 obsahuje stopové prvky a byliny
•	 je velmi stabilní v prostředí  

a chutný díky jablečné příchuti a bylině pískavici 
(řecké seno)

•	 použití po celý rok, pomáhá udržet výbornou 
kondici

•	 5kg kostku jednoduše pověsíte na plot  
nebo na kůl

Hořčík (Mg) 5 g/kg

Sodík (Na) 380 g/kg

Železo (Fe) 1 500 mg/kg

Zinek chelát (Zn) 1 000 mg/kg

Měď (Cu) 500 mg/kg

Mangan (Mn) 200 mg/kg

Jód (I) 150 mg/kg

Kobalt (Co) 50 mg/kg

Selen (Se) 10 mg/kg

Obsah:

 » ideální pro jarní období a pro chladné a vlhké počasí
 » zinek v lizu je „chráněný“ a pomáhá udržet výbornou 

kvalitu srsti a kopyt
 » vysoká koncentrace mědi je důležitá speciálně tam, 

kde je hodně molybdenu nebo jiných minerálů, které 
snižují vstřebávání mědi

 » vhodný obsah manganu, selenu, kobaltu, železa a jódu 
podporuje správnou funkci reprodukčních orgánů

 » nedostatek selenu je poměrně častým závažným 
problémem projevující se špatným výživným stavem  
a svalovou slabostí

 » liz obsahuje mořské řasy a šípek - pro podporu 
dýchacího aparátu

 » obsah tresčího oleje pomáhá udržet výbornou kvalitu 
srsti a kůže, podporuje zdravou kondici

 » hořčík pomáhá tlumit neklid a nervozitu



LIZY

hEALTh ROCKIES FLAVOURED 

•	 ochucené Health Licks byly 
vyvinuty tak, aby pokryly potřeby koní a poníků

•	 velmi atraktivní pro všechny koně díky 
rozmanitým příchutím a díky čistým minerálům  
a mikroprvkům

•	 mohou být používány celý rok, ale především 
během letních měsíců

•	 vyrábí se ve formě 2kg lizů

Příchutě: jablko, mrkev, třešeň, česnek, máta
Balení: 2 kg

Vápník (Ca) 5 g/kg

Fosfor (P) 5 g/kg

Sodík (Na) 380 g/kg

Zinek (Zn) 1 400 mg/kg

Mangan (Mn) 1 250 mg/kg

Železo (Fe) 1 200 mg/kg

Měď (Cu) 1 100 mg/kg

Jód (I) 170 mg/kg

Kobalt (Co) 110 mg/kg

Selen (Se) 15 mg/kg

Obsah:



LIZY

•	 nutriční doplněk na bázi bylin
•	 pomáhá organismu vzdorovat parazitům
•	 snižuje stres a podporuje obranyschopnost
•	 velmi vhodný pro zvířata na pastvě
•	 při výrobě krmiv jej můžeme zamíchat přímo  

do krmiva
•	 lze jej použít kdykoliv, bez omezení
•	 nemůžete jím předávkovat
•	 vyhovující i pro kontrolované ekologické 

zemědělství

hERB-ALL FORCE

Balení: 
Minerální liz - plastové vědro 25 kg
Granulované doplňkové krmivo - plastové vědro 5 kg/ 
pytel 25 kg

Nutriční bylinný doplněk Herb-All FORCE pomáhá 
narušovat cyklus rozvoje parazitů a přenos parazitů 
mezi zvířaty. Je vhodný především pro farmáře, kteří 
upřednostňují prevenci parazitární invaze bez použití 
farmaceutických substancí. Můžete jej používat 
nepřetržitě nebo během určitého období vyhrazeného 
pro ozdravení. 

síla bylin

Herb-All FORCE funguje zcela jinak než běžně 
používané prostředky na odčervení.

Disertační práce z  Vetsuisse fakulty University v  Bernu ukázala, 
že Herb-All FORCE má prokazatelný účinek na snížení migrace 
larválních stádií parazitů ze střeva do plic. 
Autorka doporučuje Herb-All FORCE  jako preventivní prostředek  
a podpůrný prostředek při léčbě, aby byla infestace parazity 
udržována na nízké úrovni a neměla negativní vliv na užitkovost 
zvířat. (Salomé Siegenthaler, Disertace, Universita Bern, 2014)



PROSTŘEDÍ

PROgRAM PROTI MOUCháM

Výrobky, které napomohou ke kvalitnějšímu 
a spokojenějšímu životu koní.

ALPhI
•	 insekticid proti mouchám
•	 rozpustný prášek obsahující různé 

přírodní ingredience přitahující mouchy  
a 10 % účinné látky azametriphosu

•	 Azametriphos je unikátní molekula, která působí 
velmi rychle a dlouhodobě

•	 mouchy jsou neodolatelně přitahovány 
přípravkem Alphi a hynou rychle po kontaktu  
a po pozření

Maggots a alphi  
Úplné řešení problémů s mouchami od firmy Belgagri

80 % much  
v larválním stádiu

20 % dospělých  
much

Vidíme pouze 20 % much. 
Ve skutečnosti 80 % je v larválním stádiu.

Pro účinné potírání much je nutné přijmout preventivní 
i léčebné opatření.

MAggOTS
•	 larvicid používaný k hubení larev 

much 
•	 obsahuje 2 % účinné látky 

cyromazinu, což je specifický regulátor růstu
•	 přerušuje reprodukční cyklus much tím, že 

zabraňuje larvám přeměně v dospělé mouchy. 
Výsledkem je jejich úhyn v průběhu vývoje larvy.

•	 nemá žádný efekt na dospělé mouchy



PROSTŘEDÍ

CONTROL BLOC                                 

Balení: 3 kg

•	 nástraha na potkany, myši  
a polní myši v interiérech  
i exteriérech

•	 rodenticid připravený 
k okamžitému použití ve formě 
voskových bloků s obsahem bromadiolonu 
(0,005% w/w) 

•	 určený jako nástraha pro kontrolu potkanů 
(Rattus norvegicus), polních myší (Apodemus 
sylvaticus) a myší (Mus musculus) v interiérech 
i exteriérech -  v okolí budov, na otevřených 
prostranstvích (tj. potkaních dírách) a skládkách 
– za účelem ochrany veřejného zdraví, 
skladovaných materiálů a kanalizace

•	 výhradně pro profesionální použití

POUŽÍVEJTE BIOCIDNÍ PŘÍPRAVKY BEZPEČNĚ. PŘED 
POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE ÚDAJE NA OBALU  
A PŘIPOJENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU.

DESINFECT O  

Balení: 40x 24 g ve formě tablet

•	 širokospektrální dezinfekční 
prostředek na povrchy, zařízení a nářadí 
•	 obsahuje kyselinu peroxosírovou

•	 ve formě tablet, které se rozpouštějí  
ve vlažné vodě



PODESTÝLKY

NOVA x-DRY

Širokospektrální hygienický prostředek 
vhodný především pro hříbata, aby byla 
stále v suchu a v čistotě.

Balení: 25 kg

•	 použití ve všech typech stájí a pro 
všechny věkové kategorie

•	 absorbuje vlhkost a zároveň přispívá 
ke snížení rizika infekce

•	 díky speciálnímu složení zajišťuje velmi suchou 
podestýlku, čímž se snižuje riziko infekcí

•	 obsahuje biologické látky, které zabraňují tvorbě 
životních podmínek pro bakterie ve stáji

•	 má téměř neutrální hodnotu pH 7,7  
a nepůsobí agresívně na kůži, klouby,  
ani na kopyta

•	 neobsahuje nebezpečné látky pro životní 
prostředí. Produkt je mimo jiného  
založen na biomase (zušlechtěná rostlinná 
vlákna).

•	 zlepšuje vzduch ve stáji a váže amoniak
•	 při skladování za normálních podmínek  

se nehrudkuje
•	 omezuje rozvoj larev much a dalšího hmyzu
•	 můžete je použít do suchých koupelí kopyt
•	 neobsahuje chloramin T

NOVA SANI

Balení: 25 kg

•	 použití ve všech typech stájí  
a pro všechny věkové kategorie
•	 absorbuje vlhkost a zároveň přispívá 

ke snížení rizika infekce



Tel.: 777 662 866
www.pandaplus.cz
info@pandaplus.cz

Panda Plus, s.r.o. 
Požární 94
251 62 Mukařov

Tel.: 777 551 855 
       776 565 848     
www.kheiron.cz
info@kheiron.cz

Kheiron, s.r.o. 
Sobočice 34
281 44 Zásmuky

ADRESY DODAVATELů:




