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Παρουσιάζουμε τα πρώτα εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης αλόγων που σχεδιάζονται και παράγονται στην
Ελλάδα αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση και εμπειρία της ομάδας μας και τη δύναμη των φυσικών συστατικών
που απομονώθηκαν από άνθη & σπόρους των φυτών:

Arnica Montana

St. John’s Wort (Σπαθόχορτο)

Horse Chestnut

•••

COOLING RELIEF MASSAGE GEL

Το Stallgate Cooling gel είναι ένα επιστημονικά σχεδιασμένο, με πολλαπλά οφέλη gel εμπλουτισμένο με τις
καταπραϋντικές, αντιφλεγμονώδεις και θεραπευτικές ιδιότητες των ισχυρών εκχυλισμάτων από τα βότανα της
Arnica Montana, του Σπαθόχορτου και του Horse Chestnut. Η μενθόλη που περιέχει προσφέρει μια δροσερή,
αναζωογονητική αίσθηση, εξαφανίζοντας τον ερεθισμό, τον κνησμό και την αίσθηση του καψίματος.
Χρησιμοποιήστε το Stallgate Cooling gel στο άλογό σας μετά από αγώνες, βαριά
άσκηση και προπόνηση, ενώ ταξιδεύει ή βρίσκεται σε box rest, για να δροσίσετε
και να μαλακώσετε τους μύες, τους τένοντες και τις αρθρώσεις του. Περιέχοντας
μια σειρά από φυσικά δραστικά συστατικά υψηλής ποιότητας, αυτό το πανίσχυρο
ταχείας δράσης gel, εξαλείφει τη δυσκαμψία των μυών και εγγυάται άμεση
ανακούφιση από την κόπωση και τον πόνο. Η μοναδική του φόρμουλα θεραπεύει
θεαματικά τα κουρασμένα ή πρησμένα πόδια. Χρησιμοποιείστε το αρκετές φορές
την ημέρα.
Διατίθεται σε συσκευασία 500g.
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WARMING PRE-WORKOUT MASSAGE GEL
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φυτοθεραπευτικά βότανα Arnica Montana και Σπαθόχορτο και αποτελεί την απόλυτη θερμική θεραπεία σώματος για
το άλογό σας. Η χρήση του πριν την προπόνηση, προσφέρει μια μοναδικά θερμή επίδραση που απαλεἰ φει τις μυϊκές
συσπάσεις και την ένταση των πίσω άκρων και της ράχης εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση σε όλες τις ιππικές
δραστηριότητες. Τα εκχυλίσματά του λειτουργούν ως φυσικά καταπραϋντικά στις θλάσεις και φλεγμονές.
Χρησιμοποιήστε το Stallgate Warming gel στο άλογό σας πριν από οποιαδήποτε
ιππική

δραστηριότητα

για

να

προετοιμάσετε

τους

μυς,

τένοντες

και

συνδέσμους. Τα ισχυρά θερμαντικά φυσικά συστατικά των εκχυλισμάτων που
περιέχει διεγείρουν την κυκλοφορία του αίματος δίνοντας ζωντάνια και μυϊκή
ευκαμψία. Το Stallgate Warming gel εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα στην
αντιμετώπιση της μειωμένης αρθριτικής κινητικότητας. Η μοναδική του
φόρμουλα αυξάνει θεαματικά τη μυϊκή ευκαμψία και την εκτασιμότητα των
αρθρώσεων όταν εφαρμόζεται συστηματικά. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε
περισσότερες από μία φορά την ημέρα. Διατίθεται σε συσκευασία 500g.

ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ - PARABENS FREE

