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 UW PARTNER IN VERZORGING 
 EN HYGIËNE VOOR UW PAARD 
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KENOHORSE ONTKLITTER EN GLANSSPRAY
Ontklitter en glansspray

• Houdt manen en staart klittenvrij
• Beschermt en versterkt het haar
• Benadrukt de kleur en spieren
• Vuil en modder blijven niet kleven zodat je tijd 

bespaart bij het verzorgen en borstelen van je dier
• Voorkomt vlekken: mest, gras en urine 
• Droogt snel en laat een gezonde glans na

KENOSPRAY 300ML
Unieke spray met tweede huidtechnologie

• Kleurloze, beschermende huidspray
• Zuurstof doorlaatbaar, de huid blijft ademen tijdens 

het herstelproces
• Langdurige werking
• Doodt bacteriën en schimmels

KENOHORSE ANIS CITRO SPRAY
Beschermende spray gebaseerd op etherische oliën. 

De sterke en aangename geur van de spray in combinatie 
met deetherische oliën beschermt uw paard en maskeert 
z’n natuurlĳ ke geur.
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VIROLUX
Virolux 45 Pro is een hygiënische reiniger voor oppervlakken en 
materialen bestemd voor veterinaire- en landbouwdoeleinden. 
Virolux 45 Pro zorgt ook voor de reiniging van oppervlakken 
en materialen voor de medische sector. 
• Is geschikt voor gebruik op alle materialen.
• Virolux 45 Pro is een zachte reiniger met een uiterst 

hygiënisch resultaat. 
• Zacht geparfumeerd. 
• Enkel voor professioneel gebruik.
• Dosering: 2,5% bij 15 minuten contacttijd 

5% bij 5 minuten contacttijd

BIOSAFE
Schuimvormend reinigingsmiddel voor verwĳ deren van 
organisch vuil zoals vetten, voedingsresten, mest en teer. 
• Veilig voor het materiaal. 
• Nooit mengen met chloorhoudende producten. 
• Verlaagt sterk het aantal bacteriën per m³.

VIROCID RTU
• Virocid RTU is een sproeier voor het ontsmetten van 

behuizingen, materiaal, laarzen, gereedschappen en het 
transport van dieren.

• Virocid® RTU heeft een bactericide, fungicide en 
virucide werking.

• Gebruiksklaar. Te ontsmetten oppervlakken dienen 
vooraf grondig te worden gereinigd.

• Contacttijd: 15 minuten
• De te ontsmetten oppervlakken moeten na de 

ontsmetting niet worden afgespoeld.

HIPPODERM 250 ML
Hippoderm is een nieuw type huiddesinfectiemiddel voor 
bacteriële infecties. Bij toepassing van Hippoderm wordt 
de pH-waarde sterk verlaagd, waardoor bacteriën geweerd 
worden. Is werkzaam tegen o.a. rotstraal, mok en zomerjeuk.

organisch vuil zoals vetten, voedingsresten, mest en teer. 

Virocid RTU is een sproeier voor het ontsmetten van 
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