Nyhetsbrev
Maj månad går vi strax in i och vilken härlig
avslutning på förra månaden, vårgrönskan pågår
för fullt. Det känns ju helt underbart.

I butiken fylls det just nu på med en del produkter, enligt
nedan.
Dessa hittar ni även i vår webshop.

Betesdags!
Var rädd om magen.
Snart är det dags för grässläpp. Många hästar reagerar
väldigt mycket i magen första tiden de äter gräs. Om
hästarna blir lösa i magen kan man hjälpa till med att ge
en levande bakterie kur, som stabiliserar magen fort.
Färskt vatten i hagen.
Se till att hästarna alltid har tillgång till fräscht vatten i
hagen likväl som saltsten och mineraler.

Kom ihåg salt!!
En viktig del i hästens arbete är tillgången till salt. När
hästen arbetar och svettas mycket förlorar den
Salt/Elektrolyter. Det gör att hästens får en försämrad
uthållighet i form av nedsatt muskelfunktion och minskad
törst, vilket gör att hästen löper större risk för uttorkning.
Brist på vatten och elektrolyter är en av de vanligaste
orsakerna till nedsatt prestation hos tävlingshästen.
Dessutom samlas mjölksyran snabbare och risken för
korsförlamning ökar. Vid träning i varmt väder, ökar
risken för överhettning och värmeslag om hästen både
tränas och uttorkas. Det är därför viktigt att ge elektrolyter
när det är varmt.
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Vi finns på webben!
Besök oss på:

www.tsf.se
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Nyheter


Confidence EQ 1x10 dosförpackning - Confidence EQ gel
minskar på ett naturligt sätt rädsla och stress hos hästar i alla
åldrar och i olika situationer, karens fri.



ProEque dosförpackning 1x15st är ett naturligt kompletteringsfoder som bidrar till hästens
balanserade tarmflora



Radital Competition Gel 1L - Karensfri dubbelverkande
linimentgel

Fler nyheter kan ni även beskåda på vår hemsidan under fliken
«Nyheter» där även äldre nyhetsbrev ligger kvar.
GILLA – DELA OSS PÅ FACEBOOK!
Håll utkick på vår facebook sida, snart är det dags för en tävling igen.

