TIPS TIL HESTE
Ligesom det ses hos køer og grise, kan heste også have tendens til tør, irriteret hud. Dette
gælder særligt rideheste, hvor vi ofte ser hudsprækker i mundvigene, hvor biddet sidder.
Det kan også være irriteret hud, der opstår som følge af saddel og seletøj, enten fordi det
sidder forkert eller blot fordi hesten bærer det adskillige timer i løbet af en dag – særligt
på varme sommerdage, hvor hesten får det varmt. Sidst men ikke mindst ser man
indimellem hudrevner og hudforandringer omkring hestens kodeled (det led, der sidder
lige over hestens hove), fordi netop dette område konstant udsættes for skidt og snavs
fra forskellige miljøer, afhængig af hvor hesten befinder sig og hvor den rides. I disse
tilfælde kan gode råd være dyre og det kan være rart med et sted, hvor du lynhurtigt kan
finde tips til heste og den ideelle hudpleje.
Det er netop det, du finder her på siden, hvor vi hos Helosan har udvalgt nogle gode tips
til heste, med henblik på at skåne dem for sår, rifter mv.

HELOSAN ® ORIGINAL SALVE
Det allerførste, vi kigger på, når vi snakker om tips til heste og dyrenes hudpleje er sådan
noget som, rifter, hudsprækker mv. Til lindring og pleje af hudrevner og hudforandringer
omkring kodeleddene eller irriteret hud fra saddel og seletøj, er Helosan original et ideelt
valg. Med sin unikke formel, lægger salven sig som en naturlig hinde på det irriterede
område. Derudover kan den påsmurte salve være med til at holde insektbid fra fluer,

myg, mider mv. fra døren og udgør derved også en slags beskyttende plaster – især når
hesten befinder sig udenfor. Sidst, men ikke mindst vil du opleve, ved anvendelse af
Helosan original til pleje af hestens mule eller andre udsatte steder, at de indsmurte
områder i højere grad bliver modstandsdygtig overfor ydre påvirkninger som sol, vind,
kulde og vand – nogle af de væsentligste faktorer, når vi taler om hudens dehydrering,
hvad enten det drejer sig om mennesker eller dyr. I 2014 lanceredes Helosan original som
en paraben free hudsalve, der er ideel til brug hos både heste og andre dyr.
Døjer hesten med ekstra tør hud eller er der områder, der har behov for et mere intensivt
fugtboost, kan der med stor fordel anvendes Helosan fodsalve. Denne er udviklet med en
lang række af de samme ingredienser, som du også finder i Helosan original, men har et
væsentligt større fedtindhold. Sidst, men ikke mindst indeholder Helosan fodsalve både
karbamid og mælkesyre, der bidrager til at gøre huden ekstra blød og smidig. Netop
derfor er Helosan fodsalve det ideelle valg, hvis din hest har brug for ekstra, intensiv pleje
af tør og irriteret hud. Fuldstændig som Helosan original, lanceredes også Helosan
fodsalve i 2014 som en paraben free salve.
Helosan forhandles overalt på det skandinaviske marked, i Danmark, Sverige, Finland og
Norge og kan købes i dagligvarehandlen, på apoteker, i Matas, i grovvarebutikker og i
byggemarkeder i størrelserne 100 g, 300 g, 1 kg og 2,5 kg.

