Pre- and probiotic skin spray

DERMA
SPRAY
Zo veelzijdig, onmisbaar in elke stal!

Immuniteit boosten met bacteriën?

Bacteriën, zowel goede als slechte, zijn
overal te vinden. Heeft het paard een
verminderde immuniteit of is er een
overwicht aan slechte organismen
(pathogenen), dan krijgen zij de bovenhand
en is het paard vatbaarder voor een
infectie. Organismen kunnen zich overal
verspreiden - vooral via borstels, halsters
en dekens - en zo kunnen besmettingen
overgedragen worden. Paarden kunnen
ook drager zijn van een schimmel – zonder
zelf verschijnselen te tonen. Het is dus
zeker goed om het risico op infecties onder
controle te houden.

Gezien het grote belang van een goede
hygiëne bij paarden en het vaker
voorkomen van resistente organismen,
ontwikkelde Cavalor® een duurzame
oplossing waarbij pre- en probiotica
een cruciale rol spelen. Het weldadige
effect van pre- en probiotica op de
darmgezondheid is reeds meermaals
aangetoond in de voeding. Het maakt deel
uit van hét Cavalor recept voor een gezond
paard van binnenuit. Zo is er Cavalor®
VitaFlora voor een optimale vertering
in de dikke darm. Ook in de humane
cosmetica en huidverzorging staan ze met
het gebruik van pre- en probiotica aan
het begin van een nieuw tijdperk. Deze
nieuwe, revolutionaire aanpak kan helpen
het overmatig gebruik van antibiotica en
antimycotica (schimmeldodende middelen)
te beperken.

De ontsmettingsparadox
Reeds vele decennia gebruikt de
mens bacteriedodende producten
(ontsmettingsmiddelen, antibiotica)
in de veronderstelling dat daarmee
de problemen opgelost raken. Figuur 1
toont dat bij ontsmetting niet enkel de
pathogenen maar ook de goede bacteriën
afsterven en dat bovendien niet 100 % van
de micro-organismen gedood worden. De
wil van bacteriën om te overleven is zo
groot, dat ze zich continu aanpassen aan
de omstandigheden en zich ontwikkelen
tot resistente superbacteriën waardoor
ontsmettingsmiddelen en antibiotica
steeds minder efficiënt werken. Na
ontsmetting vermenigvuldigen de
overgebleven bacteriën zich dan ook
vliegensvlug verder.

Hoe werkt het?
Cavalor® Derma Spray wordt toegepast
als natuurlijke reinigingsspray voor
hoeven, huid, vacht, manen en staart.
De pH neutrale formule op maat van de
paardenhuid versterkt het natuurlijke
afweersysteem van de huid en zorgt voor
een gezonde microflora.

CAVALOR ®
DERMA SPRAY
OMSCHRIJVING
Heldere vloeistof
GEBRUIKSAANWIJZING
In geval van een verstoorde
huidmicroflora (jeukende
irritatie, klovende kootholtes,
wonden, huidproblemen, …).
Breng het product 2x/dag aan
op de aangetaste plaats of
gebruik het dagelijks preventief
om de huid gezond te houden.
Waarschuwing: Uitsluitend
voor uitwendig gebruik.
BEWARING
Buiten het bereik van
kinderen houden.
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Doordat de goede bacteriën de
behandelde oppervlaktes volledig
gaan bedekken en zich sneller kunnen
vermenigvuldigen, vormen ze een
overwicht en verhinderen ze de
vasthechting van externe organismen.
Zo kunnen belangrijke huidproblemen
voorkomen en verholpen worden.
Ook kan Cavalor® Derma Spray
aangewend worden voor de reiniging
van wondjes. Dit zal de natuurlijke
genezingsreactie van het lichaam
ondersteunen.

SKIN CARE

Cavalor® Derma Spray – de revolutie in wondverzorging!
Net als in de darm zijn bacteriën op de huid een belangrijke vorm van immuniteit. De actieve
pre- en probiotica in Cavalor® Derma Spray versterken het leger goede bacteriën op de huid
en beschermen de huidflora zodat het natuurlijke afweermechanisme ondersteund wordt.
Hierdoor werkt Cavalor® Derma Spray heel effectief. Het is geschikt voor alle voorkomende
wonden, jeuk, irritaties en andere huidproblemen. Een echte must om op stal te hebben voor elke
paardenliefhebber.

AANTAL PER OMDOOS

OMSCHRIJVING
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DERMA SPRAY
250 ML / 8.5 fl.oz.

EAN CODE
SPRAY FLES

CAVALOR®, WHEN THE RESULT COUNTS!
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