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CURA No. 1 - Shampoo
500 ml.

Når vi vasker vores heste og ponyer, fjerner vi et naturligt fedtlag i pelsen. Dette fedtlag beskytter
hesten mod regnvejr og kulde, samtidig med at det holder pelsen skinnende. Derfor kan man efter
vask opleve at pelsen virker mat, og at hesten bliver mere sensitiv og irriteret. Dette kan skyldes at
der fortsat er shampoorester i pelsen, men også at fedtlaget er helt forsvundet.

HVORFOR CURA No. 1?
CURA No. 1 er ikke bare en normal shampoo til heste. Shampooen har et højt indhold af naturlig
ren Aloe Vera. Dette sikrer optimal fugt og pleje af hestens pels og skind under vask. Med CURA
No. 1, får din hest en skinnende og blød pels uden at skabe hudirritationer. Det er altid vigtigt at få
skyllet shampooen grundig ud af pels, man og hale, men grundet det høje indhold af Aloe Vera,
undgår man kløe og irritation såfremt der skulle være rester tilbage.
PRODUKTBESKRIVELSE:
Mild og drøj shampoo med 70 % Aloe Vera. CURA No. 1 er skånsom for skind og pels, og efterlader
pelsen skinnende og blød. Produktet plejer og mindsker dannelsen af kløe og irritation. Produktet
er tilsat mild parfume.

EGENSKABER:
▪ Indeholder 70 % Aloe Vera
▪ Giver skinnende og blød pels
▪ Mindsker kløe og irritation
▪ Drøj i brug

BRUGSANVISNING:
Skyl hesten med rent tempereret vand. Påfør produktet på fugtig pels, samt man og hale. Masser
det ind og skyl grundigt efter med rent vant. Produktet kan med fordel påføres med en svamp.

INGREDIENSER:
70 % Aloe Vera, Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamide DEA , Sodium Chloride ,
Propylene Glycol , Cocamidopropyl Betaine , Aloe Barbadensis , Citric Acid.
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OPBEVARING:
Opbevares frostfrit.

HOLDBARHED:
Lukket: 3 år fra produktionsdatoen
Åbnet: 1 år

FØRSTEHJÆLP:
Undgå kontakt med øjne og mund. I tilfælde af dette skyl med rent vand. Undgå at indtage
produktet.
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