Nyhetsbrev
Vart tog sommaren vägen? Efter ett par dagar
med sol och värme går vi nu in i en period
med regn och rusk.
Nu närmar vi oss midsommar och
semestertider. Den 19 juni firar vi
midsommar och håller då stängt och det
gäller även midsommardagen. Se mer om
våra öppettider längre ner i nyhetsbrevet eller
på vår hemsida.
Vi närmar oss även den årliga inventeringen
och kommer då i och med detta hålla stängt
den 1-2 Juli. Öppnar åter igen den 3 juli.
From den 6 juli börjar våra sommartider. Mer
info om dessa hittar ni på vår hemsida och
facebook.
Nyhetsbrevet gör uppehåll under juli månad
men kommer tillbaka i augusti. För nyheter
och uppdateringar titta in på vår hemsida
eller facebook sida.
Vi har redan nu märkt av att hästar på bete
börjat tunna ur, ett tips är att stödfodra med
lucern!

0Om det blir dåligt väder kan du förkovra dig i
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Dessa hittar ni även i vår webshop.

Nyheter


Restorlyte – Elektrolyter, finns hemma i flytande form och
i pasta.



Freeflow – Ny örtbaserad pasta för att snabba på
rensning av kroppen.Urindrivande



Haemavite B Plus – En järn/koppar/ B-vitamin blandning
som hjälper till att bibehålla goda blod värden.



No Ties – Hjälper till att bibehålla en god muskelfunktion
efter hård ansträgning.Hjälper även korsförlamnings
hästar.



Relax Coolant – Kyllera



Radital ICE GEL Pro Selection 1000ml - En snabbt
verkande karensfri kyl gel som ger en effektiv
djupverkande kyla.

Fler nyheter kan ni även beskåda på vår hemsidan
under fliken «Nyheter» där även äldre nyhetsbrev ligger
kvar.

läsvärda artiklar på www.pc-horse.se.
I butiken fylls det just nu på med en del
produkter, enligt nedan.
Täby Stall & Foder AB

GILLA – DELA OSS PÅ FACEBOOK!
Håll utkick på vår facebook sida, snart är det dags för en tävling
igen.

Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar
Täby galoppbana
183 67 TÄBY
TELEFON:
08-6300690
FAX:
08-6300690
E-POST:
tsf@tele2.se

Öppettider:
Måndag- Fredag 10-18
Lördag 10-14
Söndagar STÄNG

Vi finns på webben!
Besök oss på:

www.tsf.se

Catharina & Kjell

