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Dla mocnych, zdrowych kopyt

Czy Wasz koñ cierpi z powodu:
Kruchych, s³abych lub popêkanych kopyt
Wra¿liwych podeszew
K³opotów z utrzymaniem podków

             Albo, czy Wasz koñ nie nosi podków?

Keratex Hoof Hardener (utwardzacz do kopyt) jest doskona³ym 
produktem do stosowania w przypadkach, gdy koñ cierpi z powodu 
kruchych lub s³abych kopyt. Dzia³aj¹c szczególnie na keratynê, bia³ko, 
które tworzy przewa¿aj¹c¹ czêœæ kopyta i podeszwy, ten preparat, znany 
z w³aœciwoœci wzmacniaj¹cych, jest bardzo znany wœród w³aœcicieli koni. 
Wielu najlepszych na œwiecie jeŸdŸców i najlepsze dru¿yny stosuj¹ ten 
produkt.

Keratex Hoof Hardener mo¿na stosowaæ ³¹cznie z podkuwaniem, 
ale niektóry w³aœciciele wybieraj¹ ten utwardzacz jako ca³kowit¹ 
alternatywê i nie podkuwaj¹ koni. Keratex Hoof Hardener prawie 
natychmiast poprawia komfort koñskich kopyt i mo¿na go stosowaæ tak 
d³ugo, jak to jest potrzebne – przez tygodnie, miesi¹ce lub lata!

Fachowa pielêgnacja koñskich nóg i kopyt
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Dla troskliwego w³aœciciela konia zdrowe kopyta stanowi¹ najwy¿szy priorytet.

Nasz uhonorowany nagrodami asortyment specjalnie opracowanych produktów do pielêgnacji 
kopyt pomaga budowaæ wytrzyma³oœæ, jakoœæ i kondycjê koñskich kopyt. Wszystkie nasze produkty s¹ 
zatwierdzone przez weterynarzy, kowali i Jockey Club.

Kim jesteœmy?
Keratex jest znany ze swojego wyczerpuj¹cego i szerokiego asortymentu rozwi¹zañ w dziedzinie 

pielêgnacji koñskich kopyt. Firma zosta³a za³o¿ona w 1991 r. przez dwóch w³aœcicieli koni. Keratex, 
z naukowym zapleczem, posiada obecnie jedne z najbardziej renomowanych na œwiecie produkty do 
pielêgnacji kopyt.

Naszym celem jest rozwi¹zywanie powszechnych problemów i kwestii zwi¹zanych z koñskimi 
nogami i dok³adamy starañ, aby znaleŸæ rozwi¹zania wykorzystuj¹c zarówno doœwiadczenie jak 
i wiedzê techniczn¹.

Co robimy?
Keratex dostarcza wysokiej jakoœci produkty do pielêgnacji koñskich kopyt, zarówno 

bezpoœrednio jak i poprzez swoj¹ œwiatow¹ sieæ dystrybutorów.
Posiadamy system wsparcia, zarówno dla w³aœcicieli koni jak i dostawców, oferuj¹c porady 

i informacje. Nasza strona internetowa  podaje wyczerpuj¹ce, aktualne informacje o pielêgnacji kopyt i 
ca³ym naszym asortymencie. Porady s¹ zawsze ³atwo dostêpne. Wystarczy zadzwoniæ na numer: 
+44 (0) 1373 827649.

Asortyment Keratex:

Hoof Hardener
Hoof Gel
Feed Suplement for Hooves
Hoof Disinfectant
Nail Hole Disinfectant
Cooling Gel
Hoof Putty
Hoof Wash
Frog Disinfectant
Mud Shield Powder
3P Hoof Repair
Hoof Moisturiser
Hoof Shield
Cosmetic Hoof Filler
Medicated Hoof & Leg Scrub

HOOF HARDENER
250 ml



£atwy w u¿yciu p³yn do czyszczenia w butelce z rozpylaczem

Receptura Keratex Medicated Hoof & Leg Scrub jest oparta na 
rewolucyjnej, przeciwbakteryjnej technologii Byotrol (www.byotrol.com). 
Preparat jest sprzedawany w butelce z rozpylaczem 300 ml. 

Produkt tworzy na powierzchni pianê, któr¹ mo¿na szorowaæ lub 
zmywaæ kopyta, strza³ki, podeszwy, piêtki i pêciny. Co wa¿ne, preparat 
mo¿na stosowaæ równie¿ na otarcia nóg w celu gruntownego oczyszczenia
 i dezynfekcji strupów lub uszkodzonej skóry. 

Dlatego jest idealny w przypadku gor¹czki b³otnej, skaleczeñ lub 
popêkanych piêtek, a tak¿e w celu zwyczajnego usuniêcia bakterii z nóg 
i kopyt.

Dobry stan, wytrzyma³oœæ, pewnoœæ

Keratex Feed Supplement for Hooves (dodatek paszowy na 
kopyta) zawiera wszystkie witaminy, minera³y i pierwiastki œladowe, które 
s¹ potrzebne do wzrostu silnych zdrowych kopyt. 

Ten dodatek zosta³ starannie opracowany, aby dostarcza³ 
wszystkiego, czego potrzebuje koñ, ¿eby ros³y mu dobrej jakoœci kopyta.

MEDICATED HOOF & LEG SCRUB 
300 ml

HOOF GEL
500 ml, 1 litr

FEED SUPLEMENT FOR HOOVES
3 kg i 18 kg

Pierwszorzedna ochrona kopyt

Deszczowa pogoda, rosa, wilgoc i/lub przebywanie w stajni – to 
wszystko jest przyczyna miekkich, slabych lub kruszacych sie kopyt oraz 
bolacych, popekanych pietek. Keratex Hoof Gel (zel do kopyt) zapewnia 
uniwersalna ochrone calej puszki kopytnej przed tymi czynnikami – 
wlacznie z opuszkami pietki. 

Bezpieczna, oddychajaca, wodoodporna bariera calkowicie 
zabezpiecza kopyta przed szkodliwymi skutkami nadmiaru wilgoci poprzez 
utrzymywanie prawidlowego poziomu wilgoci w obrebie kopyta 
i niedopuszczanie do wchlaniania nadmiernej ilosci wody.

Udowodniono, ze Keratex Hoof Gel stosowany przed 
wyprowadzeniem konia lub wprowadzeniem go do stajni oraz w okresie 
deszczowym wzmacnia kopyta i zapobiega dalszym uszkodzeniom 
spowodowanym przez wode. 
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Uszczelnia i wzmacnia

Odkryte dziury po gwozdziach w rogu kopyta moga byc 
potencjalnym zródlem infekcji. 

Wstrzykniecie tego silnego srodka dezynfekujacego do otworów po 
gwozdziach jest skutecznym sposobem zapobiegania chorobom bialej linii
 i infekcji. 

Preparat dziala równiez na wewnetrzna scianke otworu utwardzajac 
ja, co zapobiega dalszym rozszerzeniom i peknieciom.

Wype³nia i reperuje szczeliny

Jezeli kon ma przekluta podeszwe, jakas szczeline lub ropien 
w podeszwie i nie wiesz jak mu pomóc, nie szukaj dluzej. 

Trzeba po prostu uformowac w rekach ten przylepny, dezynfekujacy 
kit i wcisnac go do szczeliny, aby zatkac otwór. To zapobiegnie 
przedostawaniu sie do kopyta piasku, blota i kamyków utrudniajacych 
proces leczenia i uniemozliwi dostawanie sie do otworu zarazków, które 
moglyby zagrazac zdrowiu konia.

HOOF DISINFECTANT
200 ml

COOLING GEL
1 litr 

Myje i czyœci k³opotliwe miejsca

Keratex Hoof Disinfectant (œrodek dezynfekcyjny do kopyt) jest 
miejscowym œrodkiem dezynfekcyjnym opracowanym z wykorzystaniem 
opatentowanej receptury Byotrol. Tê fantastyczn¹, zakoñczon¹ dysz¹ 
butelkê mo¿na stosowaæ w trudnodostêpnych szparach i rowkach 
w koñskich kopytach i podeszwach. 

Preparat dzia³a przez utworzenie ca³kowicie bezpiecznej, 
wodoodpornej, dezynfekuj¹cej i ca³kowicie oddychaj¹cej pow³oki 
w miejscu na³o¿enia. Keratex Hoof Disinfectant zabija istniej¹ce zarazki,
a nastêpnie tworzy os³onê, która uniemo¿liwia ich powtórne pojawienie siê 
– co znaczy, ¿e jego dzia³anie trwa du¿o d³u¿ej ni¿ dzia³anie 
konwencjonalnych œrodków dezynfekuj¹cych.

Keratex Hoof Disinfectant mo¿na stosowaæ na dowoln¹ czêœæ kopyta. 
Mo¿na go równie¿ u¿yæ do dezynfekcji skaleczeñ, otaræ i ran k³utych.

Ch³odzi nogi i œciêgna

Keratex Cooling Gel (¿el ch³odz¹cy) to doskona³y sposób na 
sch³adzanie miêœni, œciêgien i wiêzade³ po treningu. Jest szczególnie 
przydatny dla koni, które wykonuj¹ œredni¹ lub ciê¿k¹ pracê. 

Keratex Cooling Gel to równie¿ skuteczny sposób zapobiegania 
gor¹czce i stanom zapalnym u koni odpoczywaj¹cych w boksie lub podczas 
podró¿y.

NAIL HOLE DISINFECTANT
200 ml 

HOOF PUTTY
200 g 
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Chroni nogi przed b³otem i wod¹

Ten dezynfekuj¹cy puder odpycha b³oto i wodê utrzymuj¹c je z dala 
od skóry. Jest to idealny preparat, je¿eli koñ cierpi z powodu skutków 
dzia³ania b³ota i wody. 

Puder pokrywa nogi konia i odpycha zarówno wodê jak i zarazki. 
Produkt jest sprzedawany w ³atwym do u¿ytkowania pojemniku, wystarczy 
„wydmuchaæ” go na nogi i pêciny w celu uniwersalnego zabezpieczenia.

Czyœci i zabezpiecza

Keratex Hoof Wash to ekonomiczny i skuteczny œrodek 
dezynfekuj¹cy do kopyt i pêcin. Po rozcieñczeniu jednego litra otrzymuje siê 
125 litrów p³ynu do szorowania lub namoczenia, wiêc ten wystarczaj¹cy na 
d³ugo produkt ogólnego przeznaczenia jest naprawdê wart swojej ceny. 

Jest skuteczny w przypadku wielu problemów, poniewa¿ ma silne 
dzia³anie bakteriobójcze. Klienci czêsto kupuj¹ Hoof Wash, aby u¿ywaæ go 
oprócz Keratex Frog Disinfectant lub Keratex Mud Shield Powder.

FROG DISINFECTANT
50 ml  

3P HOOF REPAIR
50 ml
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Reperuje i zastêpuje róg kopyta

Ten zestaw zosta³ opracowany w celu zastêpowania i reperowania 
brakuj¹cego rogu w œciance kopyta. Nale¿y po prostu jak najlepiej oczyœciæ
i wysuszyæ kopyto, wymieszaæ pastê i na³o¿yæ szpatu³k¹. Ten produkt jest 
popularny wœród kowali i zaawansowanych majsterkowiczów.

Zestaw 50 ml zawiera preparat, szpatu³kê, podwójn¹ strzykawkê 
do ³atwego dozowania oraz naczynie do mieszania. 

Potê¿ne zabezpieczenie strza³ek

Ten silny œrodek dezynfekcyjny po tryœniêciu na strza³kê dostaje siê 
do samego j¹dra problemu w ci¹gu kilku sekund. 

Jego miejscowe dzia³anie mo¿na wykorzystaæ do zabezpieczenia 
strza³ki i przyœpieszenia wyleczenia infekcji.

MUD SHIELD POWDER
450 g 

HOOF WASH
1 litr 



Pielêgnuje suche, popêkane kopyta

Keratex Hoof Moisturiser jest to nawil¿aj¹cy i nawadniaj¹cy 
produkt, który przywraca zdrowie koñskim kopytom.

Keratex Hoof Moisturiser dzia³a poprzez przywracanie 
i utrzymywanie prawid³owego bilansu wodnego w kopytach. To zapobiega 
pêkniêciom i rozszczepieniom, które mog¹ pojawiæ siê z czasem 
w odwodnionych kopytach. 

Poza tym preparat nadaje œciance kopyta g³adk¹ i mocn¹ apreturê. 

Aby kopyta b³yszcza³y!

Keratex Hoof Shield tworzy b³yszcz¹c¹, przezroczyst¹ glazurê na 
kopytach, która wysycha w ci¹gu sekund. 

Ten fantastyczny produkt nadaje krystalicznie czysty po³ysk, wiêc 
nadaje siê na pokazy i eleganckie wyjazdy.

HOOF SHIELD
250 ml  

HOOF MOISTURISER
500 ml i 1 litr 

COSMETIC HOOF FILLER
4 kredki po 15 g 

Niewidoczna naprawa bruzd i pêkniêæ

Tymi wyj¹tkowymi, ³atwymi w u¿yciu woskowymi pa³eczkami 
mo¿na w niewidoczny sposób naprawiæ brzydkie cienkie linie i pêkniêcia 
w kopycie, a przy tym zapobiec przedostawaniu siê zarazków. 

Nale¿y po prostu potrzeæ jedn¹ z kredek naprawiane miejsce, 
aby zakryæ i jednoczeœnie zabezpieczyæ pêkniêcia.

Cosmetic Hoof Filler, w dwóch kolorach, jasnym i ciemnym, to 
pa³eczka korekcyjna do kopyt!
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