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Din häst förtjänar
det bästa

Svensktillverkade fodertillskott och
djurvårdsprodukter sedan 1954

Vetenskaplig forskning ligger till grund för alla våra
produkter. Vår kunskap och långa erfarenhet, och
våra rådgivare som är specialister inom fysiologi och
nutrition, hjälper dig ge rätt förutsättningar för en sund
och välmående häst. Eftersom hästar är individer, har vi
ett brett sortiment för att täcka alla behov. Alltid högsta
kvalitet. Alltid stor del verksamt ämne. Alltid tillverkat i
Sverige.
För det är din häst värd.
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Optimera hästens foderstat

Minerals

Multi Pellets

• För att komplettera foderstater med lågt
proteininnehåll
• För hästar som är under uppbyggnad
• Högkvalitativa proteiner med alla essentiella
aminosyror
• Baserat på svenska råvaror
• Lågt socker- och stärkelseinnehåll

• Mineraltillskott anpassat efter
svenska förhållanden
• Lämpligt för både stallperiod och
betesgång
• Pelleterat och smakligt

• Pelleterade vitaminer och mikromineraler
anpassade efter svenska förhållanden
• Lämpliga under stallperiod
• Pelleterade och smakliga

Multi Liq

Salt

Linfröolja

• Vitaminer och mikromineraler i
flytande form
• Anpassade efter svenska förhållanden
• Lämpliga under stallperiod
• Lättanvänt och smakligt

• För att tillgodose hästens dagliga
underhållsbehov
• Vid träning eller varma förhållanden
ökar hästens behov av salt
• Salt stimulerar törsten och bibehåller
hästens vätskebalans

• Rekommenderas till hästar som bör äta
en diet låg i stärkelse eller är i behov av
långsam energi
• Linfröolja är naturligt antiinflammatorisk,
tack vare sin naturligt goda balans mellan
omega -3 och omega -6
• Har en positiv inverkan på hästens magoch tarmkanal samt pälskvalitet

F ODE R S TAT

F ODE R S TAT

Protein Complex

Energy Oil
Behöver din häst mer energi och ork? Prova Energy.
Genom sin unika sammansättning och sitt höga innehåll
av MCT-oljor skiljer den sig från traditionella foderoljor.
MCT-oljor har en kortare oljekedja än en vanlig foderolja
och förser hästen med snabb, lättillgänglig energi.
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MCT-oljan förenklar för hästen att använda den fettbaserade
energin precis när den behövs: på upploppet, över sista hindret, i
sista piruetten eller i återhämtningsfasen. Energy ges med fördel
som ett dagligt tillskott för ett ökat energiintag och kan då enkelt
trappas upp inför prestation när energi utöver det vanliga behövs.
Energy används av ryttare, trav- och galopptränare i hela Europa.
Alla är överens om att Energy både ger rätt energi när den behövs
och hjälper hästen att återhämta sig. Med sin unika blandning av
vegetabiliska oljor och MCT-olja är Energy i en klass för sig.

Skapa de rätta förutsättningarna för din häst
Hästen behöver energi, protein, mineraler och vitaminer för att må bra och kunna prestera. Genom en korrekt utformad
foderstat kan du försäkra dig om att din häst får i sig allt den behöver. Med ett grovfoder som bas kompletterar vi sedan
med det som behövs för en fullgod foderstat. Glöm inte de viktiga mineralerna och vitaminerna. Minerals täcker hästens
behov av mineraler, medan Multi täcker behovet av vitaminer.
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MINE R A L E R & V I TA MINE R

Minerals

Macro Pellets

Multi Pellets

• Komplett mineraltillskott anpassat efter
svenska förhållanden
• Lämpligt för både stallperiod och
betesgång
• Pelleterat och smakligt

• Innehåller de makromineraler som
hästen behöver
• Anpassade efter svenska förhållanden

• Vitaminer och mikromineraler
anpassade efter svenska förhållanden
• Lämpliga under stallperiod
• Lättanvända och smakliga

Multi Liq

Calcium

Phosphorus

• Vitaminer och mikromineraler anpassade
efter svenska förhållanden
• Lämpligt under stallperiod
• Lättanvänt och smakligt

• Kalcium är en makromineral som är viktig
för skelettets utveckling och styrka
• Kalcium är framförallt viktig för unga,
växande individer
• Används när foderstaten saknar kalcium
eller för att balansera kvoten mellan
kalcium och fosfor

• Fosfor är en makromineral som är viktig
för skelettets utveckling och kroppens
energiomvandling
• Korrekt intag av fosfor är framförallt viktigt
för unga, växande individer
• Används när foderstaten saknar fosfor

Strong Blood

Copper+

Kisel

• Lämpar sig för hästar med underskott av järn i foderstaten
• Används vid påvisad järnbrist och
låga hemoglobinvärden

• Ges för att balansera foderstaten vid
kopparbrist eller järnöverskott
• Koppar främjar upptaget av järn och
behövs för bildandet av hemoglobin

• Kisel är en mineral som är avgörande för
hovarna, huden och pälsens kvalitet
• Viktig för brosket, ligament och
senornas utveckling
• Lämpar sig för hästar med utökade
behov eller där kisel saknas i foderstaten

Magnesium

MINE R A L E R & V I TA MINE R

Mineraler & Vitaminer

Högkoncentrerat magnesium för nervösa och spända
hästar. Magnesium är en makromineral, avgörande
för hästens nervsystem och muskelfunktion.

Utöver i muskel- och nervfunktion ingår magnesium i flera av
kroppens enzymer. Magnesium är ett populärt tillskott till hästar
som är nervösa eller har spänd muskulatur. Trikems Magnesium är
högkoncentrerat och har hög upptaglighet samtidigt som det är
smakligt och lättanvänt.
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Individanpassad
foderrådgivning
B-Vitamin Pellets

B-Vitamin

• Zink är en viktig mineral för kroppens
immunförsvar och motståndskraft
• Lämpar sig för hästar med hud- och p
 äls
problem som mugg, eksem, regnskållor
och nedsatt pälskvalitet
• Rekommenderas för att balansera en
bristande foderstat

• B-vitamin fungerar som en katalysator
i flera av kroppens olika funktioner och
påverkar bland annat nervsystemet,
ämnesomsättningen och kroppens
bildande av röda blodkroppar
• Rekommenderas vid trötthet, resa och
pälssättning
• Trikems B-vitamin innehåller en hög
koncentration av alla nödvändiga
B-vitaminer

• B-vitamin fungerar som en katalysator
i flera av kroppens olika funktioner och
påverkar bland annat nervsystemet,
ämnesomsättningen och kroppens
bildande av röda blodkroppar
• Rekommenderas vid trötthet, resa och
pälssättning
• Trikems B-vitamin innehåller en hög
koncentration av alla nödvändiga
B-vitaminer

MINE R A L E R & V I TA MINE R

Zinc

Skapa de bästa förutsättningarna för prestation och
välmående. Våra kvalificerade experter erbjuder
kostnadsfri rådgivning gällande foder och tillskott.
Är du osäker på om din häst får en komplett foderstat
eller önskar rådgivning bland våra tillskott?
Kontakta support@trikem.se

Charlotte Jansson
BSc, MSc in Equine Science

Stephanie Widegren
BSc, MSc in Animal Science & MSc Agriculture

Thiamin

C-Vitamin

Electrolytes

• Thiamin (vitamin B1) spelar en viktig roll i
flera av kroppens funktioner
• Kan ha en positiv påverkan på patellaupphakningar
• Ingår i ämnesomsättningen och kan ges till
individer med oönskade fettdepåer
• För hästar som agerar spänt

• Ett rent C-vitamintillskott för den
högpresterande hästen
• C-vitamin ingår i uppbyggnaden av
brosk och kollagen
• Viktigt för järnupptaget och kroppens
förmåga att transportera syre

• Hästar som svettas behöver extra tillskott
av Electrolytes då de förlorar en stor mängd
elektrolyter via svetten
• Ges efter svettiga arbetspass för att o
 ptimera
återhämtning och musklernas funktion
• Stimulerar hästens törstmekanism och bidrar
till ett ökat vätskeintag efter arbete

Visste du att hästens svett är hyperton?
Det betyder att hästens svett innehåller mer salter och mineraler i förhållande till vätska. Ersätter vi inte de mineralerna
och salterna efter att hästen svettats kommer hästens muskler och kropp behöva extra lång tid för återhämtning.
Därför ska du ge elektrolyter efter varje träningstillfälle där hästen svettas!
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Mage & Tarm

Magsyra
Hästens magsäck producerar magsyra dygnet runt, omkring 35 liter magsyra
per dygn. Ställ det i jämförelse med att hästens magsäck bara rymmer mellan
10-14 liter!

Linfröolja
• Linfröolja har antiinflammatoriska
egenskaper tack vare sin naturligt goda
balans mellan omega -3 och omega -6
• Har en positiv inverkan på hästens
mag- och tarmkanal samt pälskvalitet
• Rekommenderas till hästar med
tarmproblem och tendens till magsår
• Ges som dagligt tillskott för ökat energiintag och välmående

M A GE & TA R M

M A GE & TA R M

Hästar är designade att beta fiberrik föda flera timmar per dygn och inte
vara utan mat i mer än två timmar. När hästen betar majoriteten av dygnets
timmar behövs kontinuerlig tillförsel av magsyra. I vår moderna hästhållning,
där hästar tuggar få av dygnets timmar blir detta en utmaning och problem
såsom magsår riskerar att uppstå.

Gastro
Behöver din hästs magsäck extra stöd?
Gastro innehåller ämnet lecitin som stöttar
magsäcken och ger skydd mot den sura magsyran.

Hur funkar det? Lecitin är ett kroppseget ämne och finns
redan i hästens magsäck. När lecitin kommer i kontakt
med magsyran bryts det ner till fosfolipider som krävs för
att reparera slemhinnan i magsäcken. Gastro kan också
användas inför en stressande period, där man vet att risken
för magsår ökar.

GutBalance

Harmony Fix

Harmony

• Prebiotika för hästar med instabil och
vattnig avföring
• Effektiv vid fekal vätska och för hästar
som reagerar negativt på grovfodret
• Baserat på olika prebiotiska fibrer för
hög effektivitet

• Innehåller hög koncentration av
probiotisk jästkultur
• Probiotika, godkänd för häst
• Hjälper vid tillfällig störning i mag- och
tarmsystemet
• Ges med fördel i samband med
stressande situationer som resa,
tävling och foderbyte eller då
avföringen påverkats av medicinering

• Synbiotiskt tillskott som innehåller
både levande jästkultur och prebiotiska fibrer
• Bidrar till ett effektivt foderutnyttjande
och underlättar för svårfödda individer
att bibehålla ett korrekt hull
• Vid lös avföring, nedsatt pälskvalitet
och pälsproblem

Prebiotika, Probiotika och Synbiotika - vad är skillnaden?
Prebiotika är fibrer och naturliga sockerarter som mikroorganismerna i hästens grovtarm nyttjar som näringskälla.
Prebiotika är lämpligt att ge till hästar med oregelbunden och
lös avföring.
Probiotika är levande mikroorganismer som när de ges i
tillräcklig mängd har en gynnsam hälsoeffekt. De stimulerar de
goda bakteriepopulationerna i hästens mag- och tarmkanal för
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att på så sätt återskapa en balans i mikrofloran. Probiotika
lämpar sig till hästar med en kraftig tarmrubbning, sur avföring
eller vid längre resor.
Synbiotika kallar man de tillskott som innehåller både pre- och
probiotika. Synbiotika är lämpligt att ge till hästar som har svårt
att hålla hullet, har nedsatt pälskvalitet, återkommande mugg
eller har ett nedsatt immunförsvar.
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Muskler

E-Plus

MSM

Magnesium

• Selen, E-vitamin och aminosyror för
musklernas funktion
• Lämpligt till hårt arbetande hästar vars
muskler behöver extra support
• Passar dräktiga och digivande ston
• Lämpligt när foderstaten saknar selen

• En organisk svavelförening som har stor
påverkan på cellernas välmående
• Säkrar näringstillförsel till muskeln och
utförsel av slaggprodukter
• Ger smidiga, starka muskler
• För hästar som har stel muskulatur, lätt
får m
 jölksyra och kräver extra lång
återhämtning

• Ett rent magnesiumtillskott med
kvalitativaoch högupptagliga
magnesiumbindningar
• Till hästar med spänd & hård
muskulatur
• För normal nervfunktion

MU S K L E R

MU S K L E R

Protein Complex
Protein Complex är ett högkvalitativt proteintillskott
med lågt energi- och sockerinnehåll som snabbt
balanserar upp ett grovfoder med lågt proteininnehåll.

Den höga proteinhalten med essentiella aminosyror och tillsatt
lysin ger hästen vad som krävs för utveckling och uppbyggnad av
muskulaturen. Protein Complex är baserat på en unik fermenterad
jästfiberblandning, där prebiotisk jästkultur bidrar till balans i
tarmens mikroflora och ökar näringsupptaget. Tack vare det låga
stärkelseinnehållet har Protein Complex en skonsam påverkan på
digestionskanalen och passar därför alla typer av hästar.
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Energy Oil

Electrolytes

• Ger energi för att förbättra ork och
uthållighet
• Dagligt tillskott för extra energi
• Lättillgänglig energi till arbetande hästar
• Lämplig till hästar i behov av mer energi
från en fettbaserad källa
• Högt innehåll av kvalitativ MCT-olja

• Hästar som svettas behöver extra tillskott
av Electrolytes då de förlorar en stor
mängd elektrolyter via svetten
• Ges efter svettiga arbetspass för att
optimeraåterhämtning och musklernas
funktion
• Stimulerar hästens törstmekanism och
bidrar till ett ökat vätskeintag efter arbete

Påverka hästens muskeluppbyggnad
Hästen är uppbyggd av ca 700 olika muskler som utgör nästan 60 % av hästens vikt. Den längsta muskeln heter
Longissimus dorsi och sträcker sig från hästens nacke ända ner till korset. Rätt näring till musklerna behövs för bästa
funktion. Utöver kvalitativt protein och energi behöver musklerna näring i form av mineraler och elektrolyter för bästa
möjlighet till prestation och återhämtning.

15

Liniment
Ice Gel

Radital Liniment

• Ice Gel ger snabbt en effektiv kyla
• Vid tillfällig smärta kan kyla lindra genom
att reducera blodgenomströmningen till
den ansträngda eller skadade vävnaden
• Använd Ice Gel på inflammerade områden
och på svullnader, t ex efter en spark
• Massera in Ice Gel på utsatta leder och
ligament efter hård ansträngning

• Flytande liniment
• Radital Liniment är ett av de mest populära
hästlinimenten
• Dubbelverkande som först ger kylande och
sedan värmande effekt
• Ökar blodgenomströmningen för effektiv
återhämtning
• Använd på utsatta ansträngda muskler, senor
och ligament
• 96 timmars karens för häst

Radital LinimentGel

Radital KylGel

Radital VärmeSalva

• Liniment i gelform
• Radital LinimentGel är ett av de mest
poplära hästlinimenten
• Dubbelverkande som först ger kylande och
sedan värmande effekt
• Ökar blodgenomströmningen för effektiv
återhämtning
• Använd på utsatta ansträngda muskler,
senor och ligament
• 96 timmars karens för häst

• Kylande liniment i gelform
• Ger snabbt en effektiv kyla
• Använd på utsatta områden och
svullnader
• Massera leder och ligament efter
ansträngning
• 96 timmars karens för häst

• Värmande linimentsalva
• Ökar blodgenomströmningen och ger
en långtidsverkande värme
• Massera på utsatta eller ömma
områden t ex muskelfästen och senor
• 96 timmars karens för häst

L INIME N T

L INIME N T

Arnica Gel
• Arnica används traditionellt för massage
av trötta och utsatta muskler efter arbete,
särskilt lämplig för massage av stora
muskulaturer såsom rygg och bakdel
• Arnica har naturligt antiinflammatoriska
egenskaper
• Kan med fördel användas som våtvarmt
omslag

Competition Gel
Competition Gel är ett uppskattat karensfritt liniment, flitigt
använt av toppstall över alla discipliner. Använd vid massage för
extra god effekt på muskler och leder, både före och efter arbete.
Som dubbelverkande liniment ger Competition Gel först kyla och
sedan en långtidsverkande, behaglig värme för hästens muskler.

Före arbete: massera de muskelområden, leder och ligament som hästen
kommer att anstränga. Genom den ökade blodtillförseln förbereds kroppen
på kommande arbete. Efter arbete: massera utsatta muskler och leder för att
stötta återhämtningen. Den initiala kylan dämpar eventuell inflammation i
muskelcellerna. Värmen bidrar sedan till ökad blodgenomströmning och bättre
utförsel av slaggprodukter från muskelcellerna.
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Hur använder du liniment?
Ett dubbelverkande liniment används med fördel innan arbete för att hjälpa igång blodcirkulationen. Ett tips är
att hälla flytande liniment i en sprayflaska och spraya på din häst. Efter arbete mår musklerna bra av en välgörande
massage, antingen med en naturlig gel såsom Arnica Gel eller ett dubbelverkande liniment. Massagen får igång
blodcirkulationen och kan bidra till återhämtningen. Kyla används efter hårda arbetspass för att minska eventuell
inflammation i utsatt vävnad.
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Temperament & Boost

Magnesium

Energy Oil

• För hästar som agerar spänt
• Thiamin (vitamin B1) spelar en viktig roll i
flera av kroppens funktioner
• Kan ha en positiv påverkan på patellaupphakningar
• Ingår i ämnesomsättningen och kan ges till
individer med oönskade fettdepåer

• Ett rent magnesiumtillskott med kvalitativa,
högupptagliga magnesiumbindningar
• Rekommenderas till hästar med spänd,
hård muskulatur
• Rekommenderas till hästar som är känsliga
för beröring, som t ex massage

• Ger mer energi utan att påverka hästens
temperamentet eller blodsocker
• Dagligt tillskott för extra energi
• Lättillgänglig energi till arbetande hästar
• Lämplig till hästar i behov av mer energi
från en fettbaserad källa
• Högt innehåll av kvalitativ MCT-olja

Booster

Electrolytes

• Energiboost med MCT- och CLA-oljor
• Ger lättillgänglig energi och effektiviserar
kroppens fettförbränning via CLA-oljorna
• Ges vid behov av en extra energiboost, t ex
i samband med tävling eller meeting

• För en jämn prestation flera dagar i rad krävs
effektiv återhämtning
• Electrolytes ersätter de elektrolyter som
förloras vid svettning och som är nödvändiga
för musklernas återhämtning
• Ges efter svettiga arbetspass för att stimulera
hästens vätskeintag och återställning av
elektrolyt- och vätskebalansen

T E MP E R A ME N T & BOO S T

T E MP E R A ME N T & BOO S T

Thiamin

Focus
Att hästar får stresspåslag, blir nervösa och ofokuserade
under pressade situationer är vanligt förekommande.
Stress är en kemisk reaktion i kroppen, skapad av en
rad olika hormonutsöndringar.

För att reglera stressen krävs det att kroppen skapar motbalanserande
hormon, vilka kräver tryptofan, thiamin och magnesium för att kunna
bildas. Focus är ett tillskott som bidrar till harmoni och lugn. Dessutom
hjälper det hästen att snabbare återfå fokus och koncentration. Du kan
ge det som dagligt tillskott eller i samband med en förväntad stressad
situation såsom resa, tävling eller miljöombyte. Focus innehåller en
extra hög andel tryptofan för bästa effekt!
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Vad är MCT- olja?
MCT är en förkortning för Medium Chain Triglycerides, alltså oljekedjor som är kortare än de vi hittar i “vanlig” olja.
Fördelen med MCT-olja är att den enklare tas upp av kroppens celler och snabbt kan omvandlas till användbar energi.
Eftersom MCT-olja kan tas upp både snabbare och effektivare än andra oljor får hästen ett snabbt utbyte av energi.
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Leder
Collagen
• Kollagenpeptider
• Lämpar sig för underhåll och rehabilitering av senor,
leder samt ligament
• Vid broskslitage
• Tillsatt hyaluronsyra optimerar ledvätskans
funktion och kvalitet

Joint ReBuild

Thiamin

• Ett kombinationspreparat för att på bästa sätt stötta
hästens leder under perioder av hög belastning och
rehabilitering
• Högkoncentrerat tillskott som innehåller glukosamin,
kondroitinsulfat och MSM för bästa upptag och effekt
• Ges under perioder av extra hårt arbete eller under
rehabiliteringsperioden

• Thiamin (vitamin B1) spelar en viktig roll i
flera av kroppens funktioner
• Kan ha en positiv påverkan på patellaupphakningar
• Ingår i ämnesomsättningen och kan ges till individer
med oönskade fettdepåer
• För hästar som agerar spänt

L E DE R

L E DE R

Glucosamine
• Hög andel glukosamin
• Rekommenderas vid ledproblematik relaterad till
broskslitage
• Glukosamin är en viktig byggsten i broskets
nybildning och återuppbyggnad

Hyaluron 100
Trikems mest populära ledpreparat, flera år i rad.
Hyaluron 100 används flitigt av proffsryttare i alla
discipliner och proffstränare inom trav- och
galoppsporten med goda resultat.

Hyaluron 100 innehåller högmolekylär hyaluronsyra som är
avgörande för ledvätskans kvalitet och stötdämpande förmåga.
Hyaluron 100 är ett välbeprövat ledpreparat som ger goda resultat
hos den äldre, stelare hästen. Hyaluron 100 ges med fördel till den
yngre, högpresterande hästen i syfte att säkra en hållbar karriär.

20

Vad är kollagen?
Kollagen är egentligen en grupp av olika proteiner. Idag finns 28 olika kollagener identifierade men de vi vet mest om är
kollagen 1-4. Kollagen är det vanligast förekommande proteinet i hästens kropp och även i hästens leder. Kollagen är med
andra ord en mycket viktig komponent för att leden ska kunna fungera korrekt.
När kollagen kommer in i kroppen bryts det ned till peptider som sen levereras till den del av kroppen som behöver det mest.
Kollagen används bland annat till uppbyggnad av brosk, senor och ligament. Hydroliserat kollagen är redan nedbrutet till
kollagenpeptider och förses hästen med färdiga byggstenar som är nödvändiga för leder, ligament och senor.
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Hovar
Biotin Liq

• Högkvalitativ biotin i pulverform som är lätt att dosera
• Spruckna, sköra hovar eller hovar med låg tillväxt kan
bero på en biotinbrist
• Biotin är ett vitamin, avgörande för hovhornets
kvalitet och produktion

• Högkvalitativ biotin i flytande form som är lätt att
dosera
• Spruckna, sköra hovar eller hovar med låg tillväxt
kan bero på en biotinbrist
• Biotin är ett vitamin, avgörande för hovhornets
kvalitet och produktion

Hoof Paste

Hoof Oil

• Hovpasta med hög andel äkta bivax
• Lätt att applicera, använd efter behov
• Bidrar till att bibehålla hovens naturliga fukt samtidigt
som den skyddar hoven mot lera och smuts utifrån
• Stryks på utsidan av hoven

• Unik blandning av oljor som snabbt och effektivt
tränger in i hoven
• Bidrar till att bevara hovens elasticitet
• Ger en fin glans till hoven

HOVA R

HOVA R

Biotin

Hoof
Nedsatt hovkvalitet är en oro för många hästägare.
Vanliga problem såsom hovsprickor, sköra hovar
eller långsamt växande hovar kan avhjälpas med en
välbalanserad foderstat, god hovvård och ett
komplett hovtillskott.

För att uppnå starka, friska hovar som inte spricker och flisar sig
behöver hovväggen näring. Hoof innehåller en unik blandning
av biotin, kisel, zink och aminosyror som är viktiga byggstenar
för hovhornet.
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“Ingen hov, ingen häst”
Hovväggen ska vara hård, elastisk och bland mycket annat bidra till stötdämpning när hästen rör sig. Innanför den hårda
hovväggen finns mjukvävnad fylld av blodkärl. Tack vare den rika blodtillförseln har vi möjlighet att påverka hovens
kvalitet genom hästens foder. Tillsammans med regelbunden och god hovvård ger en komplett foderstat förutsättningar
för en både hållbar och funktionell hov.
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Lädervård
Leather Cream

Glycerin Soap

• För en effektiv och enkel daglig
rengöring av läder och skinn
• Rengör effektivt samtidigt som det
smörjer lädret
• Lämpar sig för daglig skötsel av all
läderutrustning

• Exklusiv läderkräm
• En allt-i-ett-produkt som rengör,
smörjer och ger glans
• Applicera Leather Cream med en ren
svamp eller trasa

• Används till rengöring av läder
• Hjälper till att enkelt putsa bort
ingrodd smuts och svett
• Används tillsammans med en fuktad
svamp eller trasa för bästa effekt,
polera sedan lädret med en torr trasa

Leather Oil

ParaffinOlja

• Förläng lädrets livslängd med en återfettande och skonsam olja
• Fri från nedbrytande syror, vilket ger
lädret en längre livslängd

• Paraffinolja som används av många
sadelmakare
• Doftfri

L Ä DE R VÅ R D

L Ä DE R VÅ R D

Leather Balm

Lädervård
Hästens utrustning kan hålla i flera år med rätt
omvårdnad och skötsel. Skötseln av utrustningen
ska vara enkel och snabb för att passa in i vardagen.
Leather Cleaner sprayas på utrustningen, löser upp fett, smuts
och rengör effektivt. Leather Cleaner uppskattas av många
för dess enkla applicering och effektivitet. Leather Cleaner
används på både läder och syntetmaterial.
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Hur tar du hand om din utrustning?
Traditionellt är utrustningen till häst tillverkad av läder, ett hållbart naturmaterial som åldras med stil om det får rätt
vård. Genom att ta hand om din utrustning ökar du inte bara livslängden utan även hållbarheten vilken är viktig för
vår säkerhet då torrt läder spricker lättare. Idag blir det allt vanligare med utrustning av så kallat veganskt läder. Vår
Leather Cleaner kan användas på såväl organiskt som syntetiskt material.
Våra bästa tips för vård av utrustning är:
• Torka av utrustningen med Leather Cleaner, Leather Balm, Glycerin Soap eller Leather Cream efter varje användning
• Vid behov smörj lädret med Leather Oil. Smörj hellre snålt och ofta än sällan och mycket för att inte mätta lädret
• Låt torka i rumstemperatur, torka aldrig över ett element eftersom det riskerar att torka ur lädret
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Pälsvård

Grey Shampoo

Gloss Shampoo

• Minskar effektivt klådan i man, svans
och hårrem
• Spraya och massera på utsatta
områden för att dämpa klåda och
minska mjällbildning

• Ett effektivt skimmelschampo som gör den
ljusa hårremmen skinande
• Använd på ljusa hästar eller vita ben/
partier för ett rent och snyggt resultat
• Återfuktande och skonsamt
• Innehåller inga blekningsmedel

• Glansschampo som lämnar hästens
hårrem skinande
• Skonsamt för hästen
• Smutsavvisande effekt

KlorhexidinSchampo

Horse Shampoo

Horse Conditioner

• Antiseptiskt schampo som rengör hud
och päls
• Innehåller återfuktande ämnen för att
undvika uttorkning av huden

• Drygt, effektivt och rengörande schampo
• Baserat på biologiskt nedbrytbara ämnen
• Rengör och gör hårremmen smutsavvisande

• Man- och svansbalsam
• Ett återfuktande, smutsavvisande
balsam med utmärkt utredande effekt
• Applicera i blöt svans efter
schamponering och skölj noga
• Motverkar tovor och slitage

PÄ L S VÅ R D

PÄ L S VÅ R D

ItchStop

Mane & Tail
Populära Mane & Tail är vårt kombinerade balsam- och
glansspray för man och svans. Den reder ut tovor och trassel,
samtidigt som den ger volym och en riktigt fin glans.
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Mane&Tail kan användas på både blöt och torr man och svans. Spraya
hästens nytvättade svans, låt verka ett par minuter för bästa utredningseffekt
innan du borstar ut man och svans. Tänk på att börja borsta längst ner på
svansen och arbeta dig uppåt för minimalt slitage. Mane & Tail ger hästens
man och svans en otrolig glans!
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Sommar

FlugKräm

SummerSpray

• Flugmedel innehåller det flug- repellerande ämnet icaridin
• Ger effektivt skydd
• Torkar ej ut och kan användas på hästar
med känslig hud
• KEMI 4788

• För enkel applicering runt huvud
och skap/juver
• FlugKräm innehåller det flugrepellerande ämnet icaridin
• Ger effektivt skydd
• Torkar ej ut och kan användas på
hästar med känslig hud
• KEMI 4787

• Ett vänligare alternativ
• Eteriska oljor döljer hästens naturliga
doft för sommarens plågor under
kortare perioder t ex under en uteritt
eller hagvistelse

SummerCreme

TjärSalva

ItchStop

• Ett vänligare alternativ
• Eteriska oljor döljer hästens naturliga
doft för sommarens plågor under
kortare perioder t ex under en uteritt
eller hagvistelse

• Tjära är välkänt för sina antiseptiska
egenskaper och förmåga att mildra klåda
• Appliceras på små, kliande sår
• Lämplig att sätta runt sår på sommaren

• Minskar effektivt klådan i man, svans
och hårrem
• Spraya och massera på utsatta
områden för att dämpa klåda och
minska mjällbildning

S OMM A R

S OMM A R

Flugmedel

Mygg&Fästing
För effektivt och långvarigt skydd mot flugor, mygg,
fästingar och andra insekter som är plågsamma för hästar.
Mygg&Fästing ger din häst ett långvarigt skydd mot flugor och insekter tack
vare den högre koncentrationen av det flugrepellerande ämnet icaridin.
Mygg&Fästing lämpar sig för dagligt bruk vid hagvistelse och träning men
också till hästar på bete. Torkar ej ut huden. KEMI 4922
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Sommarklåda?
Många hästar kliar sig under sommarhalvåret både i man, svans och päls. För att lindra sommarklådan kan du dels se till
att hästen mår bra på insidan och har en motståndskraftig hud, vilket du gör genom att förse hästen med ett komplett
mineraltillskott tillsammans med en synbiotisk produkt för mag- och tarmsystemet. Du kan också bidra till att dämpa
kliandet genom att applicera Itch Stop. De eteriska oljorna i ItchStop, framförallt kamferolja, har en välkänd förmåga att
svalka samt lugna irriterad och kliande hud. Spraya på och massera in Itch Stop på utsatta områden för bästa effekt.
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Vård

KlorhexidinSpray

KlorhexidinSchampo

• Fysiologisk koksaltlösning för
rengöring av mindre sår, hudskador
och ögon
• Smidig förpackning som möjliggör bra
spoleffekt

• Antiseptisk spray för rengöring
av mindre sår
• Smidig förpackning med praktiskt
spraymunstycke

• Antiseptiskt schampo för
djuprengöring av hud och päls
• Innehåller återfuktande ämnen för att
undvika uttorkning av huden

VÅ R D

VÅ R D

Koksaltlösning

Bra i stallapoteket:

HästSalva
HästSalva är den perfekta salvan för karleden.
HästSalva innehåller zink, vitamin A och D för att ge den bästa effekten
på mindre sår i t.ex. karled och mungipor. Salvan är populär och omtyckt,
mycket tack vare sin mjukgörande och milt antiseptiska egenskap.
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TjärSalva

Vaselin

• Tjära är välkänt för sina antiseptiska
egenskaper och förmåga att mildra klåda
• Appliceras på små, kliande sår
• Lämplig att sätta runt sår på sommaren

• Skyddar mot skav och friktion
• Bildar en skyddande hinna och
kapslar in hudens naturliga fukt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koksaltlösning
Klorhexidinspray
Sax
Pincett
Plasthandskar
Sterila sårkompresser
Bomullsrulle
Gasbinda
Elastiskt självhäftande bandage
Silvertejp för hovbandage
Termometer
Glöm inte att ta reda på din hästs
normala kroppstemperatur
• Stetoskop
Glöm inte att ta reda på din hästs vilopuls
• Tjärsalva
• Hästsalva
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Upptäck våra produkter för hund

HUND

Du hittar hela sortimentet på www.trikem.se

Vår kunskap
är din

För oss är kunskap nyckeln till både
välmående och prestation.

Ju mer vi förstår om våra hästar, desto bättre blir vi
på att ta hand om dem. Därför har vi skapat Trikem
Academy, en kunskapsbank för alla hästägare.
Här fördjupar vi oss i utfodring, anatomi, fysiologi,
träningslära och massor av annat spännande,
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Titta in på trikem.se/academy och följ oss på Facebook och
Instagram för senaste nytt.

och vi fyller ständigt på med nya intressanta artiklar.
Oavsett om du tävlar på elitnivå eller ser din häst
som en hobby och älskad familjemedlem hoppas
vi att du ska ha glädje av vår Academy.

ACADEMY

Hyaluron365

MaxRelax

AloeVera Schampoo

• Hyaluronsyra med glukosamin,
kondroitinsulfat och MSM för ledens hälsa
• Ges med fördel till den yngre, aktiva
hunden
• Dagligt ledtillskott till den äldre hunden
med begynnande ledstelhet

• MaxRelax hjälper den oroliga hunden
• Det höga innehållet av Tryptofan hjälper
hunden att bli mer jämn och harmonisk
• Kan ges dagligen eller inför händelser
som påverkar hunden negativt

• AloeVera Shampoo är drygt, milt och
rengörande för hundens päls
• Schampot återfuktar hundens päls vilket
lyfter fram pälsens naturliga lyster
• Aloe Vera är välkänt för dess goda
egenskaper på hud och päls
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Kunskap och kvalitet
är vårt signum
Kvalitet betyder allt för oss. Så har det varit ända sedan
vår grundare, Kjell Gustafsson, tog fram vår första
produkt för över 60 år sedan.

Kontakta oss
Med hästar i hjärtat och hästsport på hjärnan är vi en samling riktiga
nördar. Vi har många års erfarenhet av näringslära, biologi, fysiologi
och kemi. Den kunskapen delar vi gärna med oss av. Hör av dig till
oss, så hjälper vi dig med dina frågor och funderingar.

Telefon
+46 (0) 40-94 40 10

Vill du läsa mer om våra produkter?
Besök oss på www.trikem.se

För att säkerställa vår höga kvalitet med största möjliga hänsyn till
miljön, sköter vi än idag tillverkningen själva med två egna produktionscenter i Klågerup och Malmö. Vi följer forskningen och utvecklar
ständigt våra produkter i takt med att förutsättningar och behov
förändras. Med kunskap och passion hjälper vi dig att ge din häst rätt
förutsättningar för både välmående och prestation.
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Har du frågor eller funderingar?
Kontakta oss på support@trikem.se

Följ våra sociala kanaler
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www.trikem.se

