SHAKE
WELL

CAVALOR®
PROSCENT
OMSCHRIJVING
Witte vloeistof
GEBRUIKSAANWIJZING
Spray Cavalor® ProScent op de
vacht om de geur van paarden
en hun zweet te neutraliseren.

De lente en het mooie weer, zalig! Het kriebelt
om weer met de paarden de natuur in te gaan.
Cavalor® ProScent heeft een heerlijk parfum
dat de geur van paarden en hun zweet
neutraliseert.
Het vormt een natuurlijke en doeltreffende
vachtspray.
Ideaal tijdens die zomerse rit!

Waarschuwing: Kan een
allergische huidreactie
veroorzaken. Contact met de
ogen vermijden. BIJ CONTACT
MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende
een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie:
een arts raadplegen.
BEWARING
Buiten het bereik van kinderen
houden.

Natuurlijk doeltreffend
Dat we houden van de kracht van de natuur is geen geheim. Planten worden al van oudsher
gebruikt in verzorgingsproducten en parfum. Cavalor® ProScent is een gloednieuwe blend
van essentiële oliën die de natuurlijke lichaamsgeur van je paard neutraliseert. Het frisse
botanische parfum ruikt heerlijk. Althans, zo wordt het door ons ervaren.
De essentiële oliën in Cavalor® ProScent (Lemon Eucalyptus, Tea tree en Lavendel) zorgen
niet alleen voor een frisse geur, ze houden de vacht ook glanzend en gezond.

Happy, healthy horses
We willen graag het welzijn van jou en je paarden vooropstellen. Uit een rondvraag bij de
gebruikers van Cavalor® ProScent konden we besluiten dat het product getypeerd wordt
door zijn zeer aangename geur en effectieve werking tijdens het rijden, op de wei of op stal.
De ondervraagden gaven Cavalor® ProScent een gemiddelde score van 86 % en zouden het
zeker aanraden aan vrienden of kennissen.

AANTAL PER OMDOOS
10

OMSCHRIJVING
PROSCENT
500 ML / 16.9 fl. oz

EAN CODE

SPRAYFLES

CAVALOR®, WHEN THE RESULT COUNTS
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