„Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně…“

říká staré přísloví. My dodáváme ze hřbetu zdravého a dobře opečovávaného koně. Proto vám společnost TOPVET – MVDr. Jiří Pantůček
přináší ucelený program pro koně s vysokou přidanou hodnotou a maximálním účinkem přinášející vašim koním kvalitní péči.
Při vývoji přípravků spolupracovali veterinární lékaři s předními českými i zahraničními chovateli, jezdci a žokeji.
Při vývoji byl kladen maximální důraz na kvalitu použitých surovin a jejich kombinaci pro využití potenciálu účinných látek.
Výsledkem jsou produkty pečující o vaše koně s maximální účinností a vysokým aplikačním komfortem. Jsme přesvědčeni, že přípravky
Topvet for horses budou vaši koně milovat a vám přinesou užitek a spokojenost. Pro váš komfort při používání a možnost výběru
jsme pro vás připravili nejen široké spektrum výrobků, ale i velký výběr typů balení.
Výrobky Topvet for horses splňují jak nejnáročnější požadavky na péči o špičkové sportovní koně, tak i hobby koně.

PÉČE O KOPYTA

PÉČE O KŮŽI A SRST

Zdravé kopyto je základním předpokladem toho, aby kůň mohl
odvádět 100 % výkon při práci, zábavě i volném pohybu. Péče
o kopyto je jedním z nejčastěji prováděných úkonů, proto jsou
výrobky TOPVET for horses vyvinuty s ohledem na vysokou
uživatelskou jednoduchost.

Péče o srst a kůži koně musí být vysoce účinná, ale současně
pro koně šetrná a příjemná, zároveň také uživatelsky
a aplikačně jednoduchá pro chovatele, ošetřovatele a veterináře. A právě takové jsou přípravky TOPVET for horses.

• KOPYTNÍ BALZÁM PRO POŠKOZENÉ KOPYTO
• KOPYTNÍ BALZÁM PRO ZDRAVÉ KOPYTO
• OLEJ NA KOPYTA - PRO ZDRAVÉ KOPYTO
• OLEJ NA KOPYTA - PRO POŠKOZENÉ KOPYTO

• MAST NA EKZEMATICKOU KŮŽI
• OLEJ NA LETNÍ VYRÁŽKU
• PANTENOL ŠAMPON
• PANTENOL KONDICIONÉR
• ROZČESÁVAČ A LESK
• SPREJ K PÉČI O KŮŽI PO DROBNÝCH PORANĚNÍCH

PÉČE O KLOUBY, VAZY A ŠLACHY DOPLŇKOVÁ VÝŽIVA
TOPVET for horses přináší ucelenou nabídku přípravků pro péči
o klouby, vazy a šlachy koní pro všechny typy zátěže, od dostihů přes westernové disciplíny, drezuru a parkur až po mírnou
zátěž. Přípravky je vhodné použít před i po zátěži, na bolestivé
klouby, vazy a šlachy. Přináší rychlou úlevu a účinnou pomoc.

• PŘEDZÁTĚŽOVÝ GEL HŘEJIVÝ
• POZÁTĚŽOVÝ GEL CHLADIVÝ
• VLHČENÉ OBINADLO HŘEJIVÉ
• VLHČENÉ OBINADLO CHLADIVÉ
• VLHČENÉ OBINADLO K PÉČI O KŮŽI PO ZHMOŽDĚNINÁCH

PŘÍRODNÍ REPELENTY
TOPVET for horses vyvinul vysoce účinné přírodní repelenty.
Repelenty garantují maximální účinnost bez použití chemie.
Účinky byly testovány v prostředí s enormním výskytem hmyzu
a výsledkem jsou přípravky s vysokou mírou ochrany koní, ale
i jezdců.

• LIHOVÉ TONIKUM
• OLEJOVÉ TONIKUM

TOPVET for horses přináší řadu produktů speciální výživy.
Nosnou směsí těchto specialit je fruktózový sirup, který má
3x nižší glykemický index než klasický cukr, což je ze zdravotního
hlediska pro koně vhodnější. Pro koně je velice chutný, použití je
tedy pro chovatele a ošetřovatele jednoduché a pro koně příjemné.

• BETA-GLUCAN SIRUP
• DETOXIKACE
• IMUNITA
• KAŠEL A NACHLAZENÍ
• KLOUBNÍ VÝŽIVA – ARTROREGEN EQ

• MOČOPOHLAVNÍ APARÁT
• OMEGA-3 OLEJ
• OSTROPESTŘEC OLEJ
• STRES

Vážení chovatelé a milovníci koní,
srdečně Vás zveme na návštěvu našeho stánku, kde Vás
s našimi výrobky rádi seznámíme.
Lukáš Pantůček
Tel.: +420 776 073 838
lukas.pantucek@topvet.cz
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