Duurzaam en origineel,
maak het onderscheid!

Nu ook in Nederland te verkrijgen;
OFFICINALIS FOR HORSES
Unieke echte
Natuurlijke Italiaanse
verzorgingsproducten
en supplementen voor
uw Cavalli
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Heeft u ons al ontdekt?
Een greep uit het assortiment!
De OFFICINALIS verzorgingsproducten
en supplementen zijn vrij van synthetische
parfums en kunstmatige kleuren.

LAVENDELKLEI VOOR PAARD & PONY
Dit is een natuurlijke pasta die bestaat uit een mengsel
van klei (kaolien) en lavendel. Als gevolg van de hoge
concentratie van mineralen in de kaolien, is het een
pracht product voor de ledematen. Deze klei onttrekt
overmatig gewrichtsvocht uit het spronggewricht,
overige gewrichten en pezen. Het helpt om te koelen
en bevordert de resorptie van het
vocht. Ook bij dikke benen.
Voor de ‘harde werkers’ is er
pracht ondersteuning, waaronder
RELAX KLEI met extracten
van Goudsbloem en sinaasappel
voor ontspanning. De benen hebben veel te verduren. Het gebruik
van deze klei verhoogt de resorptie
van de synoviale vloeistof na het werk.

Een Puur Natuur preventief product, de

PROTECTIVE SPRAY MET
LAVENDEL Een effectieve spray om
kriebelende- en stekende beesten te weren.
Deze spray werkt rustgevend!

COOLING GEL
BIJ FYSIEK ONGEMAK,

En een pracht

om zwellingen te voorkomen.
Arnica, met zijn adstringerende
effect, stimuleert de doorbloeding,
en heeft een gunstig effect op de
spieren en gewrichten, vooral na
intensieve arbeid.
De Duivelsklauw heeft een rustgevend effect en geeft
verlichting. De toegevoegde  etherische oliën van
salie en tijm worden gebruikt voor hun reinigende en
voedende eigenschappen.

Speciaal voor de warme periodes en voor paarden die
hard moeten werken zijn er 3 producten met elektrolyten
om de noodzakelijke mineralen aan te vullen die verloren gaan door transpiratie. De ELEKTROLYTEN
INJECTOR is speciaal voor sportpaarden te gebruiken
vóór, tijdens en na zware arbeid voor de juiste vochtbalans. Deze injector is goed te gebruiken bij paarden
met onvoldoende uithoudingsvermogen en zorgt voor
meer energie en snelheid. Deze injector is niet alleen
nuttig voor sportpaarden tijdens proeven en wedstrijden,
maar vermindert ook de onrust tijdens vervoer.

KENMERKEN OFFICINALIS PRODUCTEN!
• ervaring sinds 1928. Met export tot naar Japan en nu eindelijk ook in Olanda  
• zeer hoge concentratie van plantaardige extracten
• natuurlijke kleuren en geuren gewonnen uit vers geplukte bloemen
en hun bladeren en daardoor goed geaccepteerd
• In de teelt van Officinalis planten worden geen chemische stoffen gebruikt
• In de producten bevinden zich alleen natuurlijke conserveringsmiddelen
• de producten bevatten géén sterke chemische conserveringsmiddelen: parabenen
• VEGAN, geen ingrediënten van dierlijke derivaten. Natuurlijk niet getest op dieren!

Kijk op onze website
www.musthavesforanimals.com
voor het complete assortiment.
Ook te bestellen via NML Health
te Weesp.
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