StaldTips til din hest - nr. 2
Sommereksem!

Beskyttelse, hud- og pelspleje med Cur1:
Sommer-eksem skyldes en allergisk reaktion overfor stik fra små stikmyg kaldet mitter.
Cur1 hest kan bruges i forbindelse med sommereksem både til at holde mitterne og
andre flyvende insekter væk, og sprayen fungerer som hud-, pels- og hovpleje hele året.
Spray et tyndt lag på hele hesten. En flaske rækker til ca. 12 komplette behandlinger af en stor
hest. Ved særligt udsatte steder og hvor der allerede er reaktioner i huden, kan der med fordel
sprayes et tykkere lag direkte på området, som derpå masseres ind.
Har din hest sommereksem bør du spraye hesten dagligt når mittetrykket er kraftigst og ellers
spraye hesten med Cur1 hver 2. eller 3. dag når mittetrykket er mindre.
Cur1 har en “Stay On effekt”, hvilket betyder at produktet er effektivt i flere dage også hvis der
kommer mindre mængder nedbør. Efter dagsregn eller kraftig regn kan fornyet sprayning dog
være nødvendig.
Produktet er fuldstændig ugiftigt for hesten, men der er sprit i, så vær forsigtig omkring øjnene.

Tilskudsfoder: DiVet + ImVet olie
Da sommer-eksem er en allergisk reaktion er det vigtigt at understøtte
immunsystemet med næringsstoffer.
Derfor anbefales det at give DiVet og ImVet tilskudsfoderet til hest. Begge
produkter iblandes helt enkelt foderet efter følgende plan:
Først 2 måneder med DiVet. Dosering 15 ml dgl. til pony/islænder. 30 ml. til hest.
Første flaske DiVet bruges halvt i fuld koncentration, derefter fyldes flasken op
med økologisk rapsolie og bruges færdig. DiVet flaske
nummer 2 kan deles i to flasker og fortyndes fra starten.
Derefter halv dosering DiVet og halv dosering ImVet i 1
måned.
Med ImVet kan man igen vælge at fortynde når halvdelen
af flasken er brugt. Derfra køres ImVet i fuld dosis i ca. 2
måneder hvorefter der kan sænkes til halv dosis.
Kurens varighed afhænger af hestens alder og problemets
omfang!
Det er en god ide’, at starte kuren i løbet af vinteren, så
immunsystemet er understøttet når mitterne kommer i
løbet af foråret.

