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EQUUS MUSCLE 
500 ml.  
 

 
Sportsheste som jævnligt deltager i konkurrencer og til dagligt er under hård træning, kan til tider 
have ømme muskler og led. Derfor er det en god idé at pleje hesten med lindrende massage. Det 
er her en fordel at anvende en muskelcreme, som trænger dybt ind i musklerne og virker 
afspændende.  
 
 
HVORFOR EQUUS MUSCLE?  

EQUUS MUSCLE er en massagecreme uden parfume, men med et højt indhold af japansk 
pebermynteolie. Produktet er fri for parabener og konserveringsmidler.  
Pebermynteolien har en varmende effekt på huden, som særligt aktiveres under massagen. Efter 
endt massage, vil pebermynteolien virke kølende på området. Kombinationen af varme og kulde 
har lindrende effekt på muskler, led, sener og lokale hævelser.  
 
 
PRODUKTBESKRIVELSE:  

Pebermynteolie creme til brug for massage. Produktet modvirker ømme led og muskler, samt 
hjælper senerne med at restituere hurtigere. Ydermere har produktet effekt på lokale hævelser.  
Produktet er uden parfume, parabener og konserveringsmidler.  
 
 
EGENSKABER: 

 

▪ Kølende effekt  
▪ Varmende effekt under massage 
▪ Lindre ømme muskler og led   
▪ Sener restituerer hurtigere efter endt træning 
▪ Uden parfume, parabener og konserveringsmidler 

 
 
 

BRUGSANVISNING:  

Fordel en passende mængde af produktet på ømme muskler og/eller led. Masser det grundigt ind, 
til produktet er absorberet af huden. Gentag processen dagligt eller efter behov. Ved alvorlige 
forstrækninger og fibersprængninger kontakt dyrlæge. 
 
 

INGREDIENSER:  

Aqua, Mentha Arvensis Leaf Extract, Paraffinum Liquidum, Mentha Arvensis Leaf Oil, Menthol, 
Emulsifyers 
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OPBEVARING:  

Opbevares frostfrit.  
 
 

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

Produktet er kun til udvortes brug. Undgå kontakt med slimhinder og øjne. Allergiske reaktioner 
kan i særlige tilfælde forekomme. Vask hænderne grundigt efter brug.  
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