
Suplementos e produtos 
de higiene de alta 
qualidade para cavalo

| Cavalo
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| Suplementos

Electrolyte+ foi especialmente 
desenvolvido para satisfazer as 
importantes necessidades do 
cavalo desportivo, quer em ternos 
de suporte dos eletrólitos, 
articulações e músculos, assim 
como  a facilitar uma boa recarga 
de energia natural.

| 30 ml - 11.20€ |

Suplemento 
alimentar  
para cavalos e 
pôneis

O sal Himalaya é 
extraído das montanhas 
do Himalaya

| 300 ml - 17.00€ | 1 l - 39.90€ |

Rico em 
Omega-3 

Produto 100% natural e provavelmente a forma mais pura 
de sal disponível. O sal tem um alto teor de minerais que 
confere ao produto uma coloração rosa. Rico em 
potássio, magnésio e ferro que são essenciais para a 
saúde. Todos os minerais deste produto estão presentes 
de forma natural e isso torna o sal Himalaya diferente de 
outros produtos salgados de forma artificial onde os 
minerais são adicionados durante o processo de fabrico. 
O produto é muito duro, o que torna quase impossível, 
para cavalos ou pôneis morder pedaços do bloco. O 
produto é também muito resistente à água e pode assim 
manter-se no exterior em zona de pastagem.

Laxojla é um suplemento alimentar único, rico 
em ácidos gordos Omega-3 melhora a 
qualidade da pele e do pelo. Laxojla é também 
um intensificador natural do sabor.

| 2.5-3.5 kg – 9.40€ |

Suplemento nutricional para cavalos e pôneis. 
Especialmente formulado para cavalos de competição e 
para cavalos em fase de crecimento. Através da sua 
composição de vitaminas, aminoácidos, minerais e 
oligoelementos, CMV Sport desenvove e maximiza as 
capacidades fisícas e fisiológicas do animal.

| 1kg – 15.70€ | 



Muscle + foi desenvolvido para 
ajudar a aumentar a massa 
muscular nos cavalso de 
competição. A sua fórmula foi 
completada com vitaminas – 
lipossolúveis (solúvel na gordura 
e por isso mantém-se no 
organismo)  e hidrossolúveis 

Hepatic + ajuda a minimizar os 
problemas de sobrecarga 
hepática. Ao contrário da maior 
parte de outros produtos que 
têm apenas uma ação hepática, 
o nosso atua também nos rins, 
devido ao seu contato 
permanente com toxinas. 

Respiration + contribui para uma 
melhor higiene respiratória. Os 
ingredientes naturais do produto 
tornam-o eficaz no combate à 
tosse bacteriana  e alérgica do 
cavalo.

Contém ervas naturais com 
importantes nutrientes como a 
condoitina e a glucosamina que 
ajudam no aumento da 
flexibilidade. Artiflex 
complementa a proteção natural 
das articulações.

| 1.8 kg - 51.00€ |

Suplemento alimentar que 
contribui para um adequado 
equilibrio intestinal e estomacal. 
Formulado para fornecer um 
alívio imediato, com uso diário 
fornece um melhor conforto de 
trabalho e ajuda a recuperar o 
apetite e a forma.

| 1.4 kg – 58.80€ | 

Vermi Minus favorece a saúde 
instestinal e liberta o cavalo de 
parasitas no trato intestinal. O 
produto está disponível em 
embalagem de granulado de 1 kg 
e em pasta com injector de 60 ml.

| 60 ml – 18.60€ | 1 kg – 35.40€ |  | 1 l – 36.00€ | 

Biotine + é um suplemento 
alimentar liquído para cavalos e 
pôneis que ajuda a fornecer os 
elementos necessárioss para 
uma manutenção adequada 
dos cascos e favorece uma 
crina brilhante e sedosa.

| 1 l – 38.50€ | 

| 1 l – 37.30€ | 

Calm é um suplemento 
nutricional para cavalos, pôneis 
e burros. O produto foi 
especialmente formulado para 
minimizar as reações de stress. 
Disponível em liquído em 
embalagem de 1 l e em pasta 
com injector de 30 ml.

| 30 ml – 13.10€ | 1 l - 22.50€ |  

| 1 l - 47.80€ | 

#husse |

Rico em 
Omega-3 
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| Higiene

Especialmente 
formulado para o 
tratamento de 
infeções e desgaste 
da ranilha, causadas 
pela falta de cuidado 
com os cascos

| 250 ml – 27.50€ |

Frog Comfort é 100% natural, feito a partir de óleos vegetais 
e óleos essenciais com propriedades antissépticas e 
antifúngicas. Penetra na pele e nos cascos de forma a 
eliminar organismos patogénicos profundos. Frog Comfort 
mantém e restaura a elasticidadedos cascos e da ranilha. A 
sua apresentação oleosa e a aplicação com pincel permitem 
uma utilização mais limpa, com um odor agradável e 
resultados rápidos. Ao contrário da utilização generalizada 
do alcatrão norueguês que seca e deixa um odor e cujos 
resultados são lentos.
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Hidratante/Pomada 
para cascos secos que 
penetra rapidamente 
graças à sua 
composição natural

| 5 l - 69.00€ |

Suaviza e favorece o crescimento dos cascos permitindo uma hidratação natural. Uma 
mistura de gorduras rica em ácidos gordos polinsaturados, vitamina A, D3, E. Contém 
absorventes de radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele e dos 
cascos, protégé a barreira cutânea. Hood Blond é adequado para cascos secos. Hoof 
Dark contém alcatrão Norueguês e é adequado para cavalos que sofrem com 
problemas de cascos demasiado sensíveis ou estragados.
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| Higiene

O odor dos produtos Bug Minus irá proteger o seu 
animal de insectos como mosquitos, moscas, 
pulgas, carraças etc. Bug Minus spray pode 
também ser usado para proteger a sela do 
cavaleiro, pode usar no seu carro, em casa ou nos 
estábulos.

| 50ml – 16.60€ | 100ml – 15.70€ | 500ml – 24.10€ |

Gel para uso externo, substituto da argila. Trata-se 
de um produto da nova geração  de produtos para 
os membros do cavalo, desenvolvido para 
satisfazer a necessidade de relaxar músculos e 
tendões após esforço intense e contínuo, sem as 
restrições da argila.

| 1 kg – 31.20€ |

Mantém a pele saudável e protege das 
dermatitis de Verão, Contém extratos de palntas 
e frutos que ajudam a reduzir os efeitos das 
dermatites de Verão.

| 500ml – 17.40€ |

Shampoo suave com óleo de árvore de chá 
Australiano, que limpa e suaviza a pele evitando 
irritações cutâneas. Este shampoo contém apenas 
substâncias naturais. O pH neutro combina 
particularmente bem com pele sensível.

Ideal para a preparação do seu cavalo.  Spray 
desembaraçador à base de plantas, para uma 
fácil manutenção da crina e cauda dos cavalos, 
burros e pôneis. Glans contém óleo de árvore de 
chá, conhecido pelas suas propriedades 
repelentes. A sua fórmula suave com óleo de 
árvore de chá da Austrália permite uma 
escovagem suave de forma natural; deixa a crina 
e cauda do cavalo macias e brilhantes.

| 1 l – 31.20€ || 500ml – 18.00€ |

Creme com propriedades cicatrizantes e 
desinfetantes. Contém tomilho com as suas 
propriedades antibacterianas, oxido de zinco para 
reduzir inflamações, argila para favorecer a 
cicatrização, assim como o eucalipto e limão como 
repelentes de insectos.

| 100 ml - 12.00€ | 
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| Snacks

Feitos com matéria-prima de alta qualidade. Contém 
maçã, que é rica em fibra, favorecendo a boa digestão  
e de excelente sabor. Enriquecidos com óleo de linhaça, 
rico em ácidos gordos Omega-3 e sementes de 
cominhos que contribuem para a boa digestão.  
Pode levar no bolso que não partem.

| 1 kg - 9.90€ |

Snacks 
estaladiços 
e naturais  
com maça 



O seu distribuidor Husse:

O seu distribuidor Husse irá ajudar a escolher o produto e o suplemento ideal para o seu cavalo e levá-los até 
si. Os nossos produtos estão disponíveis com os Distribuidores Husse, em Veterinários ou na nossa loja 
online. Preocupamo-nos não apenas com o seu cavalo mas também com o ambiente. Facultamos 
transportes com rotas reduzidas em termos logísticos e desenvolvemos produtos naturais  para reduzir o 
impacto no ambiente. Saiba mais em www.husse.pt  JUNHO 2018

Trademark Service LE AB
Torstenssonsgatan 9
SE-114 56 Stockholm
Sweden

Junte-se 
a Nós!


