Hela serien av hästvårdsprodukter är utvecklat i tät samarbete med
den danska prinsessan Nathalie zu Sayn-Wittgenstein.
Nathalie är systerdotter till Drottning Margrethe II av Danmark
och är en Grand Prix-ryttare som bland annat ridit OS.
Produkterna finns i tre olika serier:
DAILY CARE, PROFESSIONAL TOUCH och MEDICAL CARE.
Dessa artiklar uppfyller de största kvalitetskraven till både innehåll
och effekt. Alla produkter har en utförlig innehållsdeklaration och
är tillverkat med högsta möjliga innehåll av ekologiska råvaror.
Alla produkter tillverkas i samarbete med Persano Group i Danmark.
Persano Group en av nordens mest framgångsrika verksamhet med
specialinriktning på bland annat personlig hudvård och kosttillskott.

MED HÄNSYN TILL NÄRPRODUKTION,
MILJÖ OCH KVALITÉ

MILJÖMÄRKNINGAR

SVANENMÄRKTA PRODUKTER FRÅN NATHALIE DAILY CARE

Utvalda produkter i NATHALIE DAILY CARE serien är tillverkat med
särskilt hänsyn till kvalité, miljö och närhet. Produkterna har blivit
kvalitets-stämplade med NORDIC SWAN ECOLABEL.
Foal Shampoo är dessutom som den första vårdande produkten
till häst även uppmärkt med ASTHMA ALLERGY NORDIC. Därmed
har man också tagit hänsyn till hästägarna och hästskötarna och
minimerat risken för allergiska reaktioner.
Alla produkter från Nathalie Horse Care blir även löpande
kontrollerade med hänsyn till FEI’s dopinglista.

ASTHMA ALLERGI NORDIC
ASTHMA ALLERGY NORDIC är ett internationellt märke som understödjer forskningen och hjälper till att välja en produkt i samband
medhudallergi. Detta säkrar dig, att den produkt du har köpt ger
dig minimal risk för att utveckla allergi.

Vår ASTHMA ALLERGY NORDIC på produkterna är din trygghet för
att innehållet är noggrant bedömt av en erfaren toxikolog.
Alla ingredienser bedöms var för sig för att sedan se hur de reagerar
tillsammans.
Produkter uppmärkt med Den Blå Krans ska göra det:

-

lättare att minimera risken för att utveckla allergi.

-

mera attraktivt för producenter att utveckla
produkter med lägre riskprofil.

-

lättare att undgå bestämda ingredienser
om du har allergi.

NORDENS OFFICIELLA MILJÖMÄRKNING
Svanen har funnits sedan 1989 och är nordens officiella miljömärkning. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet.
EU:s miljömärkningssystem, som symboliseras av Blomman, inrättades 1992. Det är ett certifieringssystem som hjälper konsumenter
att välja miljöanpassade produkter och tjänster.
Svanen och Blomman hjälper dig att välja med omtanke för miljön.
När en produkt är uppmärkt med Svanen eller Blomman kan du
vara säker på:
-

att de lever upp till tuffa miljökrav
att de tar hänsyn till hälsan
att kvalitén är bra

Miljömärkning är frivilligt för producenter om produkterna lever upp till märkenas krav.
Svanen och Blomman finns idag på en lång rad olika produkter.
Läs gärna mer på svanen.se

NATHALIE DAILY CARE

SHAMPOO

Digby Shampo

Digby Conditioner

Ingen parfym – extra vårdande.

Ingen parfym – extra vårdande.

Svanenmärkt produkt som är producerat med hänsyn till hälsa,
kvalitet och miljö. Ett vårdande och effektiv schampo till dagliga bad
av hästar. Pälsen blir ren, mjuk och skinande. Digby Shampoo är
utan parfym och kan därför användas på känslig hud.

Svanenmärkt produkt som är producerat med hänsyn till hälsa,
kvalitet och miljö. Digby Conditioner är en oparfymerad och extra
vårdande balsam till tovig eller torr man och svans. Gör manen
eller svansen mjuk och blir lätt att reda ut.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:

Förberedelse inför ett bad: Häll lite Digby Shampoo i en hink med vatten.
Använd innehållet till att göra hästens päls blöt. Tvätta därefter som
du brukar göra. Härmed löses fett och smuts upp snabbare och du
sparar både vatten och tid. Är man och svans tovig rekommenderas
det att du efterföljande använder Digby Conditioner.

Använd Digby Conditioner som en kur i hästens man och svans.
Låt Digby Conditioner verkar i 5 minuter och därefter skölj med vatten

500 ML

250 ML / 500 ML

73: - / 169: -

169: -

Foal Shampoo
Ingen parfym – extra mild.
Nathalie Foal Shampoo är Svanenmärkt och uppmärkt med
Astma-Allergi Danmark, så att även schampot är skonsam
mot den som badar hästen. Schampot är utan parfym och är
mycket milt och skonsat, samtidigt som det är effektivt.

Nathalies goda råd:
Foal Shampoo är en effektiv med framförallt ett milt schampo
utan parfym och därför riktig bra att använda till hästar med
päls eller hudproblem.

Digby - till daglig bad av hästar.
500 ml

185: -

Saltproduktionen hos Saltverk är lika som på kung Christian den VII´s tid, dvs slutet av 1700-talet.
Här startade kungen en saltproduktion på Reykjanes för att slippa importera salt till produktion av
”klipfisk” (saltad och torkad torsk). Vid produktion på Saltverk används uteslutande miljövänlig
energi. De varma källorna omkring Reykjanes i Vestfjordarna på Island är energikällan till uppvärmning av havsvattnet. Därför är det inget utsläpp av CO2 i produktionen på Saltverk.
Råvaran är det orörda och rena havsvattnet från Isafjorddjupet.

Icelandic Horse Shampoo
Med salt och mineraler från Island.
Svanenmärkt produkt som är producerat med hänsyn till sundhet, kvalitet
och miljö. Nathalie Icelandic Horse Shampoo är ett schampo utan parfym
men tillsatta salter och mineraler från Island. Det är producerat med
särskilt omtanke för den isländska hästens päls. Milt och skonsamt och
kan användas dagligen.

Nathalies goda råd:
Förberedelse inför ett bad: Häll lite Nathalie Icelandic Horse Shampoo i
en hink med vatten. Använd innehållet till att göra hästens päls blöt.
Tvätta därefter som du brukar göra. Då löses fett och smuts upp snabbare
och du sparar både vatten och tid. Är man och svans tovig rekommenderas
det att du efterföljande använder Digby Conditioner och Nathalie Easy
Mane ’n’ Tail.

500 ML

205: -

Nathalie Horse Care använder
salt och mineraler från Saltverk
till framställning av Icelandic
Horse Shampoo.
Ett schampo som är producerat
med särskild omtanke till den
isländska hästens päls och hud.

LEATHER

Leather

Cleanser

Leather Oil

Effektiv och skonsam.

Med ekologisk kokosolja.

Nathalie Leather Cleanser är läderrengörning som effektivt ta bort smuts
och fett från lädret utan att torka ut det. Rengör grundligt och håller lädret
välvårdat och mjukt.

Nathalie Leather Oil är framställt med ekologisk kokosolja med
extra vårdande och mjukgörande effekt.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:
Efter rengöring med Nathalie Leather Cleanser rekommenderar Nathalie
att man följer upp med Nathalie Leather Oil eller Nathalie Leather
Conditioner som extra vårdande. Och kom ihåg: Korrekt skötsel förlänger
lädrets hållbarhet.

500 ML / 750 ML

Använd Nathalie Leather Cleanser till att rengöra lädret innan du
smörjer in med Nathalie Leather Oil. Då blir effekten ännu bättre!
Och kom ihåg: Korrekt skötsel förlänger lädrets hållbarhet.
20% ekologiskt innehåll.

250 ML / 500 ML

215: - / 299: -

125: - / 289: -

Leather Conditioner

Leather Soap

Med ekologisk kokosolja.

Med glycerin.

Nathalie Leather Conditioner är ett läderbalsam som är framställt med
ekologisk kokosolja som är extra vårdande och mjukgörande effekt.
Tränger snabbt in och lämnar ingen fet yta.

Nathalie Leather Soap är en mild glycerintvål som är framtaget till
den dagliga rengöringen av ditt läder.
Flera professionella ryttare har utnämnt denna lädertvål som den
bästa på marknaden!

Nathalies goda råd:
Använd Nathalie Leather Cleanser till att rengöra lädret innan du smörjer in
med Nathalie Leather Conditioner. Då blir effekten ännu bättre!
Och kom ihåg: Korrekt skötsel förlänger lädrets hållbarhet.
20% ekologiskt innehåll.

250 ML

155: -

200 ML

185: -

LEATHER

Leather Grease
Med ekologisk kokosolja.
Nathalie Leather Grease är ett klassiskt läderfett till den dagliga
lädervården. Framställt med ekologisk kokosolja som är extra
vårdande och har en mjukgörande effekt.

Nathalies goda råd:
Använd Leather Cleanser till att rengöra lädret innan du smörjer
in med Leather Grease. Då blir effekten ännu bättre!
Och kom ihåg: Korrekt skötsel förlänger lädrets hållbarhet.
54% ekologiskt innehåll.

200ML

205: -

Nathalie Leather Care - kom ihåg den dagliga rengöringen av ditt läder!

HOOF

Hoof Oil

Hoof Grease with brush

Med laxolja.

Med laxolja.

Nathalie Hoof Oil är framställt av 100% ren laxolja som tränger in snabbt
och skyddar hoven. Laxoljans särskilda egenskap är att den inte inkapslar
hoven, utan säkrar för att hoven fortfarande kan ta emot fukt och därmed
bevara sin elasticitet.

Nathalie Hoof Grease är ett hovfett framställt på laxolja. Den tränger
snabbt in och skyddar hoven. Nathalie Hoof Grease är särskilt bra att
använda när hästens hovar är våta, tex efter ett bad.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:
Hovoljan förhindrar inte hovens naturliga egenskap att ta upp fukt utifrån.
Det är därför inte nödvändigt att smörja på oljan på våta hovar. Det går lika
bra på torra hovar. Borsta bort den värsta smutsen
innan oljan stryks på.

50 ML / REFILL 1000 ML

289: - / 515: -

Hovfettet förhindrar inte hovens naturliga egenskap att ta upp fukt
från omgivningen. Nathalie Hoof Grease är särskilt bra att använda
när du rengjort hästen hovar och de är fortfarande blöta.
20% ekologiskt innehåll.

500 ML

259: -

Hoof Gel Deluxe
Med laxolja, eucalyptus och vitamin E.

Nathalie Hoof Gel Deluxe som ger en glans med glitter på
hovarna utan att kompromissa med hovvården.
Elegans och stil för show, träning och vardag.

Nathalie Hoof Oil Deluxe - Elegans och stil för show, träning
450 ML

329: -

ANTISTATIC
Antistatic Spray
Vårdande – Vitamin PRO B5 & Aloe Vera
Nathalie Antistatic Spray sprejas på hästens kropp för att ta bort
statisk elektricitet som uppstår när man byter täcken. Med
vårdande balsameffekt, aloe vera och vitamin pro B5 som
hjälper hålla hästens hud sund.

Nathalies goda råd:
Spreja ett tunt lager på hästens kropp, så slipper du statisk
elektricitet när du tar av täcket, samtidigt som hästens päls
håller sig mjuk och vägvårdande.
94% ekologiskt innehåll.

500 ML / 750 ML

239: - / 309: -

Nathalie Antistatic Spray - ta bort statisk elektricitet som uppstår när man byter täcken!

RIDERS

Refreshing Touch Spray

Hand Cream

Främjar hygien och doft.

Vårdande med pileextrakt.

Nathalie Refreshing Touch Spray är ett universalmedel till att rengöra
ryttarens utrustning och ger en uppfriskande doft. Idealisk till ryttarutrustning som är svårt att tvätta såsom insidan av hjälmar och ridstövlar.

Nathalie Hand Cream är en beskyddande , mjukgörande och
fuktgivande creme som har en hudreparerande effekt.
Bra att ha i stallet, i bilen eller i väskan.

Nathalies goda råd:

75 ML / 300 ML

112: - / 259: -

Spreja Nathalie Refreshing Touch Spray direkt i hjälmen eller i ridstövlarna för att rengöra och ta bort lukt. Perfekt efter ridning en
varm dag. Spreja direkt på ett passande avstånd. Var uppmärksam
på att det finns två sprejinställningar på flaskan.

250 ML

169: -

Hand Soap

Clean Hands

Nathalie Hand Soap är en härlig mild, effektiv och väldoftande
handtvål som med fördel används till daglig handtvätt.

Nathalie Clean Hands är en snabbtorkande handrengörande-gel

Nathalies goda råd:

som ger optimal handhygienen i stallet. Ett bra alternativ
till handtvätt när vatten och tvål inte finns tillgängligt.

Nathalie Clean Hands lämnar huden ren med en frisk
Nathalie Hand Soap kan användas flera gånger per dag.
Den är inte bara effektiv, den ser även fin ut stående på handfatet.

300 ML

105: -

doft av päron.

50 ML / 300 ML

69: - / 149: -

RIDERS

Lip Balm

Face Cream Summer SPF 15

Nathalies Lip Balm är en Svanenmärkt och oparfymerat läppbalsam,
som är idealisk till daglig vård av torra och spruckna läppar.

Med e-vitamin

Mjukgör och skyddar effektivt.

4,5 ML

35: -

Nathalie Face Cream Summer är rik på vårdande egenskaper. Skyddar
ansiktets känsliga hud mot solens UVA– och UVB-strålar. Ger näring,
stramar upp och återfuktar huden. Absorberas snabbt och ger ingen fet
hinna. Diskret doft som passar både män och kvinnor.

75 ML

Nathalie Riders Care - Ryttarens egna märke!

169: -

NATHALIE PROFESSIONAL TOUCH

PROFESSIONAL TOUCH

NATHALIE PROFESSIONAL TOUCH

NATHALIE PROFESSIONAL TOUCH är en serie av exklusiva pälsvårdsprodukter som säkrar den avgörande finishen för tävling och show.
I denna serie hittar du några av Nathalie Horse Care mest populära
produkter som Nathalie Easy Go Mane ’n’ Tail i både spray och gelé.
Nathalie Show Shine Spray och Nathalie Final Touch Spray är också
en av favoriterna i tävlingsskåpet.
Denna serie bjuder ett antal olika sorters schampos som är speciellt
framställda till att framhäva hästens pälslyster, oavsett om den är vit,
svart, brun, fux eller gul (vi har nämligen utvecklat Nathalie All Yellow
Shampoo som framförallt är till för Fjordhästar och Palominos)
På det viset visar man upp den ”gula” hästens gyllene glöd.

SHAMPOO

All White Shampoo

All White Conditioner

Framhäver den vita färgen.

Till skimlar och vita hästar.

Nathalie All White Shampoo är speciellt framtaget till tvätt av skimlar
och vita hästar. Kan användas dagligen. Ta bort gula missfärgningar
och får man, svans och päls framstår som ren, blank och välvårdad.

Nathalie All White Conditioner är ett balsam som är speciellt framtaget till skimlar och vita hästar. Är idealisk att använda efter tvätt
med Nathalie All White Shampoo. Nathalie All White Conditioner
framhäver den vita färgen ytterligare och gör man och svans mjuk
och lätt att reda ut.

Nathalies goda råd:
Förberedelse inför ett bad: Häll lite Nathalie All White Shampoo i en
hink med vatten. Använd innehållet till att göra hästens päls blöt.
Tvätta därefter som du brukar göra. Härmed löses fett och smuts upp
snabbare och du sparar både vatten och tid. För ännu vitare man och
svans kan efterföljande Nathalie All White Conditioner användas.

Nathalies goda råd:

33% ekologiskt innehåll.

20% ekologiskt innehåll.

Använd Nathalie All White Conditioner som en kur i man och svans,
och på extra svåra fläckar på hästen kropp. Låt Nathalie All White
Conditioner verka i 5 minuter. Skölj därefter med vatten.

NATHALIE PROFESSIONAL TOUCH
250 ML / 500 ML

135: - / 249: -

250 ML / 500 ML

135: - / 249: -

All Black Shampoo

All Red Shampoo

Till svarta hästar.

Till Fuxar

Nathalie All Black Shampoo är speciellt framtaget till tvätt av
svarta hästar. Kan användas dagligen. Framhäver den svarta
färgen. Man, svans och päls blir blank och ser välvårdat ut.

Nathalie All Red Shampoo är speciellt framtaget till tvätt av
Fuxar. Kan användas dagligen. Framhäver den röda
färgen. Man, svans och päls blir blank och ser välvårdat ut.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:

Förberedelse inför ett bad: Häll lite Nathalie All Black Shampoo
i en hink med vatten. Använd innehållet till att göra hästens
päls blöt. Tvätta därefter som du brukar göra. Härmed löses fett
och smuts upp snabbare och du sparar både vatten och tid. Är man
och svans tovig rekommenderas det att du efterföljande använder
Nathalie Digby Conditioner.

Förberedelse inför ett bad: Häll lite Nathalie All Red Shampoo
i en hink med vatten. Använd innehållet till att göra hästens
päls blöt. Tvätta därefter som du brukar Göra. Härmed löses
fett och smuts upp snabbare och du sparar både vatten och tid.
Är man och svans tovig rekommenderas det att du efterföljande
använder Nathalie Digby Conditioner.

36% ekologiskt innehåll.

37% ekologiskt innehåll.

500 ML

189: -

500 ML

189: -

SHAMPOO

All Brown Shampoo

All Yellow Shampoo

Till Bruna hästar

Till Palominos och Fjordhästar.

Nathalie All Brown Shampoo är speciellt framtaget till tvätt av bruna
hästar. Kan användas dagligen. Framhäver den bruna färgen. Man,
svans och päls blir blank och ser välvårdat ut.

Nathalie All Yellow Shampoo är speciellt framtaget till tvätt av
Palominos och Fjordhästar. Kan användas dagligen.
Framhäver den gyllene färgen. Man, svans och päls blir blank
och ser välvårdat ut.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:

Förberedelse inför ett bad: Häll lite Nathalie All Brown Shampoo
i en hink med vatten. Använd innehållet till att göra hästens päls blöt.
Tvätta därefter som du brukar göra. Härmed löses fett och smuts upp
snabbare och du sparar både vatten och tid. Är man och svans tovig
rekommenderas det att du efterföljande använder Nathalie Digby
Conditioner.

Förberedelse inför ett bad: Häll lite Nathalie All Yellow Shampoo
i en hink med vatten. Använd innehållet till att göra hästens päls
blöt. Tvätta därefter som du brukar göra. Härmed löses fett och
smuts upp snabbare och du sparar både vatten och tid. Är man
och svans tovig rekommenderas det att du efterföljande använder
Nathalie Digby Conditioner.

41% ekologiskt innehåll.
34% ekologiskt innehåll.

500 ML

189: -

Nathalie All Brown Shampoo - framhäver den bruna färgen på din häst!

500 ML

189: -

COAT

TILLGÄNGLIGT
I 2 OLIKA
STORLEKER

Easy Go Mane ‘n’ Tail Spray

Easy Go Mane ’n’ Tail Gel

Gör man & svans lätt att reda ut.

Gör man & svans lätt att reda ut.

Nathalie Easy Go Mane ’n’ Tail Spray gör man och svans lätt att reda ut.
Manen och svansen blir blank och glansig. Kan med fördel vid behov användas varje dag.

Nathalie Easy Go Mane ’n’ Tail Gel är en gelé som både kan
användas i torr eller blöt man och svans. Manen och svansen
blir blank och glansig och håller sig fri från knutor.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:

Nathalie Easy Go Mane ’n’ Tail har störst effekt när den används på torr
man eller svans. Spreja jämnt i man och svans. Låt torka och därefter är
det mycket lätt att reda ut manen eller svansen.

Nathalie Easy Go Man ’n’ Tail Gel har störst effekt när den
används på blöt man eller svans. Tvätta först med schampo
från Nathalie-sortimentet och därefter fördela jämt Nathalie
Easy Go Mane n´ Tail Gel, så blir man och svans lätt att reda ut.

750 ML / REFILL 1000 ML

329: - / 349: 400 ML / 750 ML 259: - / 429: -

Show Shine Spray

Final Touch Spray

Glans och vårdande.

Med pärlemor.

Nathalie Show Shine Spray är en pälsglans som gör hästens päls
skinande blank. Innehåller Aloe Vera och silkesprotein som verkar
vårdande och styrkande på hästen hårrem. Kan även användas på
man och svans. Avvisar smuts och stöv.

Nathalie Final Touch Spray är en sprej med pärlemor som gör hästens
päls, man och svans helt fantastisk blank. Sprejas direkt på hästens
kropp. Högt innehåll av hudvårdande ingredienser.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:
Nathalie använder Nathalie Show Shine Spray nästan dagligen.
Både på hästens kropp och svans. Då går den dagliga hästskötseln mycket lättare! Hästens päls blir hal, så spreja inte
på sadelläget. Var uppmärksam på de två olika sprejinställningar på flaskan!

750 ML / REFILL 1000 ML

289: - / 329: -

Pricken över i:et när du verkligen vill visa din häst från sin bästa sida.
Spreja Nathalie Final Touch Spray på och låt torka. Var uppmärksam
på de två olika sprejinställningar på flaskan!

750 ML

309: -

Nathalie Strong Hold Plait Spray - Effektivt hjälpmedel varje gång då man ska fläta manen!

COAT

Strong Hold Plait Spray

Spot Vanish Shampoo Spray

Glans och hållbarhet.

Mild och effektiv fläckborttagare.

Nathalie Strong Hold Plait är ett flätningsvatten som gör att man får
ett bra grepp om manen och den blir även glansig. Fingrarna glider
inte och den ta bort stöv i manen.

Nathalie Spot Vanish Shampoo Spray är ett milt schampo som effektivt
tar bort fläckar och missfärgningar från hästens päls. Nathalie Spot
Vanish Shampoo Spray sprejas direkt på fläckens område.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:

Effektivt hjälpmedel varje gång då man ska fläta manen. Även på
vintern när manen inte är nytvättad. Spreja Nathalie Strong Hold
Plait över de färdiga flätorna för extra hållbarhet, samtidigt som
stäv tas bort för den färdiga looken!

En oumbärlig fläckborttagare. Fantastisk till exempel fläckar på vita ben.
Spreja skummet direkt på fläcken. Låt det verkar en liten stund för att
därefter torka av med en fuktig handduk eller svamp.
76% ekologiskt innehåll.

250 ML

750 ML / 500 ML

149: -

155: - / 259: -

Royal Sparkling Finish
Med glimmer
Nathalie Final Touch Spray är en sprej med pärlemor som gör hästens
päls, man och svans helt fantastisk blank. Sprejas direkt på hästens
kropp. Högt innehåll av hudvårdande ingredienser.

Nathalies goda råd:
Pricken över i:et när du verkligen vill visa din häst från sin bästa sida.
Spreja Nathalie Final Touch Spray på och låt torka. Var uppmärksam
på de två olika sprejinställningar på flaskan!

500 ML

259: -

NATHALIE MEDICAL CARE

MEDICAL CARE

NATHALIE MEDICAL CARE

NATHALIE MEDICAL CARE är en serie av vårdande, förebyggande
och skyddande produkter till hästen.
I serien hittar du produkter mot soleksem, rivsår och småsår.
Denna serie har en produkt som vårdar hästens hud och
stimulerar hårväxt, där hästens päls är tunn. Produkterna fås i alla
pälsfärger och kan även blandas för bäst matchning.
Nathalie Mouth Fix är en läkande och mjukgörande salva till
mungipan.
Nathalie After Clip Spray är tillägnat att hjälpa mot hudirritationer
under vintertäcket hos den klippta hästen.

SKIN - SHAMPOO

Deep

Cleansing Shampoo

Salt Shampoo

Med klorhexidin.

Dämpande schampo med salt mot klåda

Nathalie Deep Cleaning Shampoo är ett antiseptisk och
djuprengörande schampo. Speciellt framtagen till tvätt av
ytliga sår och skav.

Nathalie Salt Shampoo är ett schampo mot klåda och kli.
Schampot utnyttjar de dämpande egenskaperna mot klåda
från Isländsk salt. Den är särskilt lämplig till hästar som kliar
man och svans.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:

Kom ihåg att alltid kontakta din veterinär om din häst har
kommit till skada eller om du är osäker hur allvarlig skadan är.

För att uppnå ännu bättre dämpande effekt så låt Nathalie
Salt Shampoo sitta i ett par minuter i manen, svansroten
eller där hästen kliar sig, innan du sköljer av.

57% ekologiskt innehåll.

44% ekologiskt innehåll.

400 ML / 750 ML

169: - / 259: -

NATHALIE

SKIN - SHAMPOO

Mouth Fix

Sun Lotion SPF 30

Med pileextrakt.

Vattenavvisande.

Nathalie Sun Lotion SPF 30 är vattenavvisande och mycket
dryg att använda. Speciellt framställt till hästar som går på
gräs, då solkrämen är mycket robust och inte försvinner så
snabbt när hästen betar.

Nathalie Mouth Fix är ett naturligt läkande mungipssalva, baserat på
pileextrakt, som mjuknar upp hästens hud. Kan användas som förebyggande till att mjukgöra mungipan eller som sårläkande om hästen
har till exempel bitit sig i läppen.
OBS! KARENSTID: Produkten har en karens på 96 timmar innan tävling.

Nathalies goda råd:
Du behöver bara stryka på Nathalie Sun Lotion SPF 30
en gång per dygn då den sitter kvar när hästen betar gräs.
Endast till hästen.

250 ML

50 ML

225: -

419: -

Barrier Cream
Mugg och sårsalva.
Nathalie Barrier Cream ger en antiseptisk
barriär som minskar risken för infektioner
i mindre sår och skav. Verkar vårdande
och mjukgörande på mugg och sårskorpor.
Innehåller vitamin E, Allantoin och
ekologisk Aloe Vera.

Nathalies goda råd:
Nathalie Barrier Cream är en effektiv kur
mot muggskorpor på kotorna. Massera in
ett bra lager på den angripna ytan och låt
salvan mjukgöra skorporna, så att de kan
tas bort.
OBS! KARENSTID: Produkten innehåller
Methylsalicylate och har en karens på
96 timmar innan tävling.

500 ML

375: -

Nathalie Barrier Cream - Ger en antiseptisk barriär!

SKIN

Aloe Vera Gel

All Purpose Cream

Läkande och lugnande.

Vårdande och mjukgörande.

Nathalie Aloe Vera Gel är framställt av 94% ren Aloe Vera.
Den verkar läkande, lugnande och är mjukgörande.
Aloe Vera har en kylande effekt.

Nathalie All Purpose Cream är en universalsalva. Den verkar vårdande
och mjukgörande och kan användas till allt från småsår till mungipan
på hästen. Milt antiseptisk.

Nathalies goda råd:

Nathalies goda råd:

Hos Nathalie används Nathalie Aloe Vera Gel till allt från
småsår hos hästar till solbränna hos ryttarna.

Nathalie All Purpose Cream är en fast del av stallapoteket hos Nathalie
och den kommer också alltid med till tävlingar.

300 ML

94% ekologiskt innehåll.

300 ML

139: -

Aloe Vera-plantan härstammar från de östliga delarna av Afrika
men används idag i hela världen. Redan i gamla dar blev Aloe
Vera använt till skönhetsvård och som ett sårläkande medel.
Grekerna hade nämligen upptäckt att när man
skar i ett Aloe Vera blad, så hade plantans blad
kort därefter läkt sitt sår. Den erfarenheten blev
så överfört till människan.
Fakta om Aloe Vera
- Aloe Vera är en suckulent.
Det vill säga att plantan kan lagra stora
mängder vatten i väven.
- Aloe Vera är godkänt av Läkemedelstyrelsen
i Danmark som ett naturläkemedel mot solsveda, brännsår och mindre sår.

139: -

SKIN

Fur Fix
Stimulerar hårtillväxt.
Nathalie Fur Fix vårdar och tillför fukt till hästens hud och päls.
Den stimulerar en snabbare och tätare pälsutväxt och skapar ett tunt skyddande skikt
medan pälsen växer ut igen. Fur Fix strykes på där hästen har en tunn päls eller på kala fläckar.
Nathalie Fur Fix kan fås i 8 olika nyanser:
BROWN, DARK BROWN, WHITE, BLACK, DARK RED, RED, GREY, YELLOW.
De kan även mixas så att du få den bästa matchning!

30 ML

345 -

SKIN

After Work Wellness Cooling Gel

After Clip Spray

Uppfriskande - 20% ekologisk innehåll.

Förebygger irritation.
Nathalie After Clip Spray kan hjälpa mot hudirritationer under vintertäcket hos den klippta hästen. Den förebygger och vårdar genom att
sprejen tillför huden fukt och ökar hårens elasticitet, samtidigt gör
den pälsen mer blank.

Tar bort smuts effektivt och pälsen blir ren och mjuk.

Nathalies goda råd:

Skölj inte ur!

Var uppmärksam på att produkten ska hinna torka på hästens päls
innan man tar på täcket igen.

500 ml / 700 ML

Nathalie After Work Welness Cooling Shampoo är för tvätt av kropp
och ben efter träning eller tävling. Pälsen tokar snabbt och kyleffekten
ger känslan av friskhet och välbefinnande. För ett välförtjänt,
uppfriskande bad efter bra prestation.

205: - / 275: -

750 ML

225: -

Nathalie After Work Wellnes Cooling Shampoo - Ge din häst ett välförtjänt, uppfriskande bad efter prestation!

SALIXIN PILEEXTRAKT
Pil har använts som traditionell växtmedicin i årtusenden.
Den mest kända aktiva ämnet i pil är salicin, som primärt finns i
bladen och barken.
Pilväxterna som används till framställning av Salixins pilextrakt är
ekologisk och odlat på Nordjylland där extraktionen (urkokning)
utförs lokalt. Detta säkrar för att både innehåll och kvalité är
samma för alla leveranser av vårt ekologiska extrakt.
^

Fakta om Salixins ekologiska pileextrakt:
- Hjälper huden med att upprätthålla en sund bakterieflora som
effektivt skyddar mot oönskade bakterier.
- Verkar sårläkande.
- Verkar antiinflammatoriskt och antibakteriellt.
Används till exempel i handkräm där extraktet verkar mot torra
händer med sprickor och snabbt mjukgör huden.
Den är även läkande mot småsår, revor och skav.

Nathalie Horse Care använder pileextrakt
från Salixin i produkterna Nathalie Hand Cream,
Nathalie Mouth Fix och Nathalie Barrier Cream.
Pileextrakt verkar sårläkande och mjukgörande
på småsår och sprickor.

