
Hoof-fit på Sprayboks 
• Hudbeskyttende spray

• Antibiotika Fri!

• Aktiv ‘på’, ‘under’og innefor huden

• Inneholder kelaterte mineraler

• Mikroniserte mineraler: optimalt opptak

• For alle typer dyr

Ristes før bruk! 

spray med avstand på 15cm 



Hoof-fit Hudbeskyttelses spray 
Intracare's antiobiotika-Fri  
Repiderma gir effektiv hudpleie for husdyr 

Storfe bønder, klauvskjærere og veterinærer kan 
nå arbeide uten antibiotika. Intracares klauv/hov-
pleie linje har opplevd en sterk oppadgående 
utvikling. Produktet har nylig blitt tildelt statusen 
som offisielle veterinærmedisin i Nederland. Hov-
fit Gel er verdens første antibiotika-frie produkt 
som kan brukes til å takle Digital dermatitt 
(Mortellaro). Intracare introduserer et nytt 
produkt: Repiderma i aerosol sprayboks, i tillegg 
til kjente Hoof-fit Gel, væske og bad produktene. 

Offisielle tester av nederlandske dyr hos 
helsesenteret i Deventer viste at Hoof-fit Gel 
er 1,57 ganger mer effektivt enn antibiotika 
CTC spray. På en global skala krever 
myndigheter stadig reduksjon av antibiotika i 
husdyrdyr produksjonen. Repiderma er en 
brukervennlig variant av antibiotika-fri Hoof-
fit Gel, som allerede har vist seg flere ganger 
som en ekstremt effektiv mot aggressive 
infeksjoner som Digital dermatitt. 

Umiddelbar effekt på, under og innenfor huden 
Repiderma er et hudpleieprodukt med 
umiddelbar virkning.    De aktive ingrediensene er 
naturlig kelaterte mineraler som - i motsetning til 
tradisjonelle mineraler - kan 

 lett absorberes av huden. Derfor er Repiderma 
ikke bare aktivt 'på' huden, men også "under og i" 
huden. Denne prosessen er intensivert fordi de 
naturlig kelaterte mineralene er mikronisert, med 
den nyeste nanoteknologien. Mineraler er laget til 
små partikler på maksimum 3 µm, her brukes 
spesial utstyr. Dette er 25 000 ganger mindre enn 
et sandkorn.  Resulterer i at partikler trenger dypt 
inn i huden på kort tid. 

Vedheft og beskyttelse  
Repiderma inneholder selvklebende stoffer, 
som sikrer lang kontakttid med huden. I tillegg 
til disse lim stoffer inneholder Repiderma 
mange aktive ingredienser som beskytter 
huden mot ytre påvirkninger. Etter anvendelse 
av spray, danner Repiderma et beskyttende lag 
på huden. Negative ytre påvirkninger kan ikke 
trenge gjennom huden, mens laget gir oksygen 
for å behandle og reparere hud. 

Dyretypene  
Repiderma kan brukes for melkeku, hester, sauer 
og griser. Produktet kan brukes i alle situasjoner 
der infeksjoner må forebygges og hvor problemer 
i overhuden eller huden.  
Repiderma vil være tilgjengelig i en 250 ml aerosol 
sprayboks. 
Importør Norge: 
Mineral-Expressen AS 
www.mineralexpressen.no  Mob: 46 69 76 72 

http://www.mineralexpressen.no/

	• Hudbeskyttende spray

