
KATALOG PRODUKTOWY



Szanowni Państwo,

Z przyjemnością prezentujemy katalog produktów marki Black 
Horse, w którym znajdują się zarówno produkty kosmetyczne jak  
i dodatki paszowe dla koni.  

Wieloletnie doświadczenie hippiczne w połączeniu  
z wiedzą  weterynaryjną pozwoliły nam stworzyć ofertę 
wysokiej jakości produktów, odpowiadających potrzebom 
koni w zakresie pielęgnacji i profilaktyki sierści, włosia  
i skóry, mocnych kopyt oraz silnych mięśni.
 
Dokładamy wszelkich starań, aby marka Black Horse stała się 
synonimem silnego, zdrowego, pięknego konia, a nasze preparaty 
pierwszym wyborem przy codziennej pielęgnacji każdego konia.

Zespół Black Horse
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SIŁA, ZDROWIE, PIĘKNO2

Lśniące włosie i sierść

Shining Gloss Glamour
Dwufazowa odżywka Shining gloSS glAMoUR przeznaczona jest do pielęgnacji końskiego włosia. Dzięki zawartości 
kompleksu owocowego: malina, jabłko, brzoskwinia, kiwi, papaja, ogórek i truskawka działa nawilżająco, 
odświeżająco i nabłyszczająco ułatwiając rozczesywanie grzywy i ogona.
Dzięki kompozycji olejów: słonecznikowego, kokosowego, lnianego, awokado, arganowego, makadamia i oliwkowego 
odżywka kompleksowo odżywia i pielęgnuje włosie. Wysoka zawartość witamin i kwasów tłuszczowych 
kondycjonuje włosie, naprawia suchy i zniszczony włos, zapobiega wypadaniu włosów.
Odżywka stosowana systematycznie pozwala zachować naturalny połysk i zdrowy, piękny wygląd końskiego włosia. 
Grzywa i ogon stają się mocne i gęste a skóra wolna od przesuszeń.
Dodatkowo składniki zawarte w produkcie chronią włosie i sierść przed działaniem promieni UV.

Dostępne pojemności: 
140 ml, 750 ml
Stosowanie:
Przed użyciem wstrząsnąć! Stosować po wymieszaniu faz z odległości 30 cm.  
Włosie spryskać niewielką ilością odżywki i pozostawić na krótką chwilę, aby preparat 
wchłonął się we włosy.  Następnie rozczesać zgodnie z kierunkiem wzrostu włosia. 
Produkt przeznaczony do wszystkich kolorów włosia. Nie powoduje przebarwień.

Składniki: Aqua, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Urea, Sodium Chloride, Glycerin, Cetrimonium 
Chloride, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissium Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania Spinosa 
Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Rubus Idaeus Fruit 
Extract, Fragaria Ananassa Fruit Extract, Actinidia Chinensis Fruit Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Prunus Persica Fruit 
Extract, Carica Papaya Fruit Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium EDTA, 
Isopropyl Alcohol, Sodium Benzoate, Potasium Sorbate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 16185

√  Zawiera kompleks cennych olejków  
     oraz ekstrakty owocowe

√  Dla włosów niesfornych, wymagających    
     nienagannego wyglądu i blasku, puszących się
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Shining Gloss Vital
Dwufazowa odżywka Shining gloSS ViTAl przeznaczona jest do codziennej pielęgnacji grzywy i ogona. Nie tylko 
pomaga w rozczesywaniu splątanego włosia ale także kondycjonuje włos oraz zabezpiecza go przed działaniem 
czynników zewnętrznych. Składniki zawarte w produkcie działają przeciwłupieżowo i przeciwświądowo nadając 
włosom połysk i miękkość.
Kompleks aromatycznych roślin leczniczych: lawendy, rozmarynu, szałwii, tymianku chroni włosy i skórę konia 
hamując generowanie wolnych rodników. Dodatkowo wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. 
Działanie przeciwłupieżowe wspiera zawartość olejku z drzewa herbacianego oraz mocznika.
Receptura wzbogacona kompleksem siedmiu olejów o działaniu fotoochronnym, kondycjonującym włosy, 
zapobiegającym ich wypadaniu.

Dostępne pojemności: 
140 ml, 750 ml
Stosowanie:
Przed użyciem wstrząsnąć! Stosować po wymieszaniu faz z odległości 30 cm.  
Włosie spryskać niewielką ilością odżywki i pozostawić na krótką chwilę, aby preparat 
wchłonął się we włosy.  Następnie rozczesać zgodnie z kierunkiem wzrostu włosia. 
W przypadku łupieżu wetrzeć niewielką ilość preparatu w skórę. Produkt przeznaczony 
do wszystkich kolorów włosia. Nie powoduje przebarwień.

√  Zawiera drogocenne  
     ekstrakty ziołowe 

√  Dla włosów bez kondycji,  
     wymagających delikatnej pielęgnacji i ochrony

Składniki: Aqua, Cyclohexasiloxane, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Urea, Sodium Chloride, Glycerin, Cetrimonium 
Chloride, Helianthus Annuus Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Linum Usitatissium Seed Oil, Persea Gratissima Oil, Argania 
Spinosa Kernel Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Rofficinalis Leaf Extract, Acetum, Glycerin, 
Lavandula Angustifolia Flower Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract,  Thymus Vulgaris Flower/Leaf Extract, Melaleuca 
Alternifolia Leaf Oil, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Parfum, Disodium EDTA, Isopropyl Alcohol,  Imidazolidinyl Urea, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 19140, CI 42090
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Lśniące włosie i sierść

Odżywka do grzywy i ogona Shining Gloss
Dwufazowa odżywka Black Horse w sprayu Shining gloSS doskonale nadaje się do codziennej 
pielęgnacji końskiej sierści, grzywy i ogona. Za sprawą wysokiej jakości składników aktywnych, 
witamin oraz ekstraktu z aloesu nie tylko ułatwia rozczesywanie splątanego włosia i zapewnia 
jego zdrowy wygląd, ale także nawilża, odżywia oraz wzmacnia końską grzywę i ogon.  
Odżywka zastosowana na świeżo umytą i wysuszoną sierść, grzywę i ogon pozostawia na nich niewidzialny film 
ochronny, który zabezpiecza przed osadzaniem się kurzu oraz nadaje włosiu naturalny połysk.

Dostępne pojemności: 
140 ml, 750 ml

Stosowanie:
Włosie końskie spryskać niewielką ilością odżywki z odległości 30cm. Pozostawić na 
krótką chwilę, aby preparat wchłonął się we włosy. Następnie rozczesać szczotką zgodnie  
z kierunkiem wzrostu włosia.

Przed użyciem wstrząsnąć! 

Składniki: Water, Cyclomethicone, Dimethicone, Cetrimonium Chloride, Urea, Aloe Vera Extract, 
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, D-Panthenol, Salicylic Acid

√  Dwufazowa formuła produktu 
     do pielęgnacji włosia i sierści konia 

√  Subtelny zapach brzoskwini

√  Dla wszystkich typów włosia
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Szampon Keratin Bath
Szampon KeRATin BATh zapewnia pełną odbudowę i wzmocnienie struktury włosia. Dzięki specjalnej formule 
z zawartością keratyny  sierść i włosie konia stają się bardziej miękkie i lśniące, jak również są mniej podatne na 
łamanie. Dodatkowo  szampon chroni włos przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i wiatru.
Dzięki odżywczym i nawilżającym składnikom sierść, grzywa i ogon konia nabierają zdrowego blasku i objętości. 
Pozostawiona na włosach cienka powłoka chroni włosie przed działaniem czynników zewnętrznych, zabezpieczając  
je przed wysuszeniem i ponownym osadzaniem się kurzu.
Szampon Black Horse nie zawiera drażniących substancji zapachowych i nie podrażnia gruczołów skórnych.

Dostępne pojemności: 
500 ml
Stosowanie:
Jako koncentrat: należy stosować na wcześniej zmoczone włosie konia nakładając szampon na gąbkę 
bądź dłoń, a następnie bezpośrednio na zabrudzone miejsce. Przez chwilę masować do wytworzenia piany 
i dokładnie spłukać wodą.
Jako kąpiel: należy rozpuścić 30ml szamponu w wiadrze letniej wody. Rozprowadzić równomiernie na 
skórze oraz włosach grzywy i ogona za pomocą gąbki, lekko masować do wytworzenia piany, a następnie 
dokładnie spłukać wodą. Należy pamiętać, aby omijać okolice oczu i błon śluzowych konia.
Powtarzać zabieg tak często jak występuje potrzeba jednak mając zawsze na uwadze zdrowie konia, 
w szczególności warunki i temperaturę, w jakich koń będzie przebywał po kąpieli.

Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Glycerin, 
Lauryl Glucoside, Hydrolyzed Keratin, Polyquaternium-7, Styrene/Acrylates Copolymer, Disodium EDTA, Citric Acid, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Filtr UV
skuteczna ochrona przed

słońcem i wiatrem
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Lśniące włosie i sierść

Pielęgnacyjny szampon dla koni
Pielęgnacyjny szampon dla koni Black Horse został stworzony specjalnie w trosce o końskie włosie jak również 
skórę i sierść. Preparat delikatnie i skutecznie oczyszcza, przywracając równowagę hydrolipidową naskórka 
i włosia. Za sprawą składników przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych szampon chroni skórę, dezynfekuje 
mikrourazy, łagodzi objawy świądu oraz zapobiega oznakom łupieżu.
Odżywcze i nawilżające związki mineralne oraz witaminy zastosowane w produkcie powodują, że zarówno włosie jak i sierść 
nabierają jedwabistego blasku i wysokiej miękkości. Pozostawiona na włosach cienka powłoka lipidowa chroni włosie 
przed działaniem czynników zewnętrznych a także zabezpiecza je przed wysuszeniem i ponownym osadzaniem się 
kurzu. Szampon Black Horse nie zawiera drażniących substancji zapachowych i nie podrażnia gruczołów skórnych. 

Dostępne pojemności: 
500 ml

Stosowanie:
Jako koncentrat: należy stosować na wcześniej zmoczone włosie konia nakładając szampon na gąbkę bądź dłoń, a następnie 
bezpośrednio na zabrudzone miejsce. Przez chwilę masować do wytworzenia piany i dokładnie spłukać wodą.
Jako kąpiel: należy rozpuścić 30ml szamponu w wiadrze letniej wody. Rozprowadzić równomiernie na skórze oraz włosach 
grzywy i ogona za pomocą gąbki, lekko masować do wytworzenia piany, a następnie dokładnie spłukać wodą. Należy pamiętać, aby 
omijać okolice oczu i błon śluzowych konia.
Powtarzać zabieg tak często jak występuje potrzeba jednak mając zawsze na uwadze zdrowie konia, w szczególności warunki  
i temperaturę, w jakich koń będzie przebywał po kąpieli.

Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycerine, Cocamidopropyl Betaine, Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Poyquaternium- 7, Aloe Vera Extract, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Methylchloroisothiazolinone (and) 
Methylisothiazolinone, D-Panthenol, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Citric Acid, CI 42090

10/10
10/10
10/10

działanie:
sposób użycia:
jakość do ceny:

źródło: Gallop Koń&Jeździec nr 08/2012
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Suchy szampon dla koni Quick Clean
Suchy szampon QUicK cleAn doskonale usuwa wszelkie plamy powstałe na sierści koni bez konieczności 
używania wody. Dzięki zawartości składników aktywnych szampon Quick clean niweluje przebarwienia z błota, 
trawy jak również mocznika czy obornika. Dzięki substancji łagodzącej nie powoduje podrażnień skóry konia. 
Po zastosowaniu suchego szamponu nie ma potrzeby spłukiwania konia bieżącą wodą, wystarczy czyszczone 
miejsce wytrzeć wilgotną szmatką.

Produkt polecany dla koni o maści siwej, białej, srokatej, tarantowatej.

Dostępne pojemności: 
500 ml

Stosowanie:
Czyszczone miejsce spryskać z niewielkiej odległości pozostawiając preparat na 3-5 minut, aby substancje 
aktywne wniknęły we włosie. 
W razie konieczności czynności powtórzyć. Nie pozostawiać preparatu na skórze konia na dłużej niż 
5 minut. Po tym czasie usunąć pianę za pomocą suchej szmatki lub papierowego ręcznika. Skórę i sierść 
w miejscu aplikacji przetrzeć wilgotną ściereczką aby usunać resztki preparatu.

Przed użyciem wstrząsnąć!

Składniki: Aqua, Urea, Hydrogen Peroxide, Polysorbate 20, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate,  Tetrasodium Etidronate, 
Phosphoric Acid, Panthenol, Cocamidopropyl Betaine,  Cocamide DEA, Meadowfoam Delta-Lactone, Sodium Stearate, 
Betaine, Hexylene Glycol, Propylene Glycol, Juglans Regia Leaf Extract, Amber Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, 
Aesculus Hippocastanum Extract, 8-Hydroxyquinoline

plam 
na jasnej sierści usunięte już 
podczas pierwszej aplikacji
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Lśniące włosie i sierść

Szampon White Gloss
Szampon WhiTe gloSS przeznaczony jest do codziennego użytku dla koni jasnej maści. Kompozycja precyzyjnie 
dobranych substancji aktywnych sprawia, że preparat delikatnie i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, 
przywracając równocześnie równowagę hydrolipidową naskórka i włosia. Dzięki zawartości ekstraktu z rumianku 
oraz ekstraktu z  cytryny szampon doskonale sprawdza się w pielęgnacji jasnej sierści. Przywraca naturalny kolor 
sierści oraz nadaje jej piękny połysk.
Szampon Black Horse nie zawiera drażniących substancji zapachowych i nie podrażnia gruczołów skórnych.

Dostępne pojemności: 
500 ml

Stosowanie:
Jako koncentrat: należy stosować na wcześniej zmoczone włosie konia nakładając szampon na gąbkę bądź dłoń, a następnie 
bezpośrednio na zabrudzone miejsce. Przez chwilę masować do wytworzenia piany i dokładnie spłukać wodą.
Jako kąpiel: należy rozpuścić 30ml szamponu w wiadrze letniej wody. Rozprowadzić równomiernie na skórze oraz włosach 
grzywy i ogona za pomocą gąbki, lekko masować do wytworzenia piany, a następnie dokładnie spłukać wodą. Zawsze należy 
pamiętać, aby omijać okolice oczu i błon śluzowych konia.
Powtarzać zabieg tak często jak występuje potrzeba jednak mając zawsze na uwadze zdrowie konia, w  szczególności warunki i 
temperaturę, w jakich koń będzie przebywał po kąpieli.

Składniki: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Polyquaternium-7, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita Extract, Citrus Limonum (Lemon) 
Extract,  Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Acid Violet 43 (CI 60730)

Nie podrażnia nawet 
najbardziej wrażliwej skóry

Przed

Po
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Kashmir Touch lotion nabłyszczający dla koni
Lotion nabłyszczający KAShMiR ToUch nadaje włosiu i sierści konia jedwabisty połysk. Dzięki zawartości protein kaszmiru 
włosy stają się miękkie, gładkie i błyszczące a także odporne na działanie czynników zewnętrznych. 
Lotion chroni włosy przed promieniowaniem UV zapewniając właściwy poziom nawilżenia skóry. 

Dostępne pojemności: 
140 ml, 500 ml

Stosowanie:
Przed użyciem wstrząsną! Spryskać włosie i sierść z odległości 30 cm. 
Po chwili wyszczotkować zgodnie z kierunkiem wzrostu włosia. 

Dla wzmocnienia  efektu nabłyszczenie polecamy użycie 
rękawicy pielęgnacyjnej Black Horse. 

Składniki: Aqua, Alcohol Denat., PEG-12 Dimethicone, Amodimethicone, Hydrolyzed Keratin, Parfum, Cetrimonium 
Chloride, Trideceth‐12, Octocrylene, Imidazolidinyl Urea, Metylparaben, Propylparaben

√  działanie nabłyszczające  
      potwierdzone w testach

√  efekt utrzymuje się kilka dni 

 √   przyjemny zapach produktu
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Silne mięśnie

Żel chłodzący Cooling Gel
Żel chłodzący cooling gel dla koni został przygotowany  z myślą o regeneracji zmęczonych mięśni i stawów. 
Dzięki specjalnie dobranym składnikom żel Black Horse chłodząc i  zmniejszając odczuwanie bólu,  pozwala 
na regenerację obolałych bądź nadwyrężonych ścięgien, stawów, mięśni i więzadeł. Ponadto eliminuje świeżo 
powstałe obrzęki i stany zapalne, a dzięki zawartości D-Panthenolu i naturalnych ekstraktów roślinnych wpływa 
kojąco, odprężająco oraz łagodząco na ewentualne podrażnienia. Stosowanie żelu Black Horse pozwala na 
szybszą regenerację tkanek, a co za tym idzie, skraca czas powrotu konia do pełnej sprawności.

Dostępne pojemności: 
500 ml, 1000 ml

Stosowanie:
Po intensywnym treningu: żel nakładać zaraz po wysiłku w niewielkiej 
ilości na obciążone pracą mięśnie, ścięgna i stawy. Nie ma potrzeby 
powtarzania czynności do czasu kolejnego intensywnego wysiłku konia.
Jako kuracja: Przy urazach i bolesności żel nakładać w większej ilości na 
nadwyrężone i obolałe miejsca 2-3 x dziennie przez okres do 3 dni, chyba 
że lekarz weterynarii zaleci inaczej.

Składniki: Aqua, Glycerine, Propylene Glycol, Menthol, Arnica Montana Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, 
Chamomilla Recutita Extract, Coceth-7/PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether/ PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carbomer, 
TEA, D-Panthenol, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, CI 42090

Badania aplikacyjne wykazały, 
że żel chłodzący Cooling Gel:

√  wpływa kojąco, odprężająco oraz łagodząco

√  pozwala na szybszą regenerację tkanek

√  skraca czas powrotu konia do pełnej sprawności

√  zmniejsza odczuwanie bólu
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Wcierka rozgrzewająca Warming Liniment
Rozgrzewająca kuracja Black Horse WARMing liniMenT działa łagodząco na zmęczone po treningu mięśnie, 
stawy i ścięgna. Wspomaga regenerację układu ruchu uwalniając mięśnie od napięć i skurczy jak również wspiera 
leczenie stanów zapalnych i obrzęków. Uśmierza bóle powstałe na skutek nadciągnięć i nadwyrężeń, poprawia 
elastyczność ścięgien. Zapobiega powstawaniu zakwasów i zmęczeniu mięśni, poprawia ukrwienie, 
stymulując przepływ krwi, co prowadzi do lepszego odżywienia tkanki i przygotowania jej do wzmożonego 
działania oraz szybszej regeneracji.
Preparat zawiera wysokiej jakości składniki takie jak kamfora, ekstrakt z arniki i mydlnicy, które posiadają działanie 
przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, oraz przeciwbólowe i rozluźniające.

Dostępne pojemności: 
500 ml, 1000 ml

Stosowanie:
Preparat przeznaczony jest do miejscowego stosowania w okolicach kończyn i grzbietu konia. Może być 
użyty zarówno w formie rozgrzewającego masażu jak i okładu na noc.
Preparat w odpowiedniej ilości należy nanieść na powierzchnię oczyszczonej skóry i dokładnie wetrzeć. 
W celu osiągnięcia optymalnego efektu konia przykryć derką lub użyć ciepłych owijek. Po zdjęciu okładu 
pozostały preparat usunąć.
Stosować zgodnie z zaleceniami. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować na skórę konia pod 
siodłem, jeśli planujemy jazdę po użyciu wcierki.

Składniki: Aqua, Alcohol Denat., Camphor, Propylene Glycol, Arnica Montana Flower Extract, Calendula Officinalis 
Flower Extract, Saponaria Officinalis Root Extract, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Vanillyl Butyl Ether, Triclosan, 
Carbomer, Triethanolamine, Xantham Gum, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 19140, CI 42090

Polecany przez 
weterynarzy
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Mocne kopyta

Olej do kopyt Perfect Hoof
Olej do kopyt PERFECT HOOF  to starannie dobrana kompozycja olejów wzbogacona dodatkiem witaminy E. 
Zawarte w produkcie olej makadamia i olej awokado silnie nawilżają i odżywiają kopyto zapewniając jego 
sprężystość i wygładzenie. Olej parafinowy zapobiega pękaniu kopyt i wzmacnia ich strukturę. Dzięki 
zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin olej chroni kopyta przed działaniem wolnych 
rodników. Olejowa formuła doskonale nabłyszcza kopyta nadając im długotrwały połysk. 

Dostępne pojemności: 
550 ml

Stosowanie:
Olej nałożyć na czyste i suche kopyto. Stosować w zależności od potrzeb dołączonym 
pędzelkiem. Aby wzmocnić kopyta i przyspieszyć ich wzrost zaleca się wmasowanie oleju w 
ściany kopyta. Brak koloru sprawia, że olej może być z powodzeniem stosowany do wszystkich 
rodzajów kopyt.

Składniki: Paraffinum Liquidum, Persea Gratissima Oil, Tocopheryl Acetate.

długotrwały
efekt nabłyszczenia
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Odżywcza maść do kopyt
Odżywcza maść do kopyt Black Horse jest zalecana zwłaszcza do pielęgnacji kopyt bez połysku, suchych, wolno 
rosnących oraz z tendencją do pękania i kruchości rogu. Dzięki wysokiej jakości składnikom, bogata kompozycja 
substancji czynnych zapewnia właściwe nawilżenie i odżywienie rogu jak również regenerację uszkodzonej 
puszki kopytowej oraz szybszy przyrost zdrowego i elastycznego kopyta.
Dzięki zawartości olejów preparat tworzy film ochronny utrzymując odpowiednie natłuszczenie i wygładzenie 
powierzchni kopyta. Składniki maści chronią kopyto przed wysychaniem i szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Dostępne pojemności: 
500 ml

Stosowanie:
Maść należy rozprowadzić równomiernie na czystym i suchym 
kopycie.
Jako kuracja: Na początku kuracji stosować 3 x w tygodniu. 
Po 14 dniach – 2 x w tygodniu, aby utrzymać efekt kuracji.
Profilaktycznie: raz w tygodniu.

Składniki: Vaselinum, Mineral Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Oleum Ricini Virginale Oil, Eqisetum 
Arvense Extract

„Kopyta po odżywczej maści do kopyt firmy Black Horse są odżywione 
i bardzo dobrze wyglądają. Smar w miarę szybko się wchłania – nie 
trzeba bardzo długo czekać aż wstawimy konia do boksu.” 

Dominika, zawodniczka, właścicielka kilku koni

Opakowanie 500 ml wystarcza 
na rok stosowania u jednego konia
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Mocne kopyta

Pasta siarczanowa do strzałek
Pasta siarczanowa do strzałek to skoncentrowany trójfazowy preparat   zalecany dla koni z problemem 
gnijących strzałek i słabej podeszwy kopyta oraz stojących na wilgotnym podłożu. Dzięki zastosowaniu 
synergistycznego działania siarczanu miedzi, olejku z drzewa herbacianego oraz kwasu salicylowego stworzono 
wysoce skuteczny preparat o   kompleksowym działaniu. Pasta siarczanowa do strzałek Black Horse nie tylko   
zwalcza problem gnijących strzałek,  ale działa również ochronnie i wzmacniająco na podeszwę kopyta. 

Dostępne pojemności: 
300 ml, 500 ml

Stosowanie:
Preparat należy wycisnąć z tuby bezpośrednio do rowków strzałkowych i na powierzchnię 
strzałki. Należy stosować w zależności od indywidualnych skłonności zwierzęcia do 
występowania problemów strzałkowych oraz od warunków, w których na co dzień przebywa 
koń w stajni i na padoku.
W czasie kuracji: proponujemy stosować codziennie – w zależności od stopnia 
zaawansowania problemu przez okres 2-3 tygodni. Najlepiej na noc i przed wyjściem konia 
na wilgotne podłoże.
Profilaktycznie: zawsze przed wyjściem na wilgotne podłoże bądź 1-2 x w tygodniu na noc.

Składniki: Vaselinum, Cooper Sulfate, Mineral Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Melaleuca Alternifolia 
(Tea Tree) Leaf Oil, Salicylic Acid

√  Produkt polecany 
     przez kowali
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Płyn do strzałek - Dry Hoof Spray
Płynny preparat DRy hoof SpRAy do pielęgnacji okolic rowków strzałkowych i podeszwy kopyta. Do stosowania 
każdorazowo po korekcji kopyt, przy rozczyszczaniu kopyt u koni stojących na wilgotnym podłożu, 
w przypadku wystąpienia problemu gnijących strzałek. Kompozycja siarczanów miedzi, cynku i glinu 
wykazuje działanie ściągające, antyseptyczne i przeciwzapalne. Likwidując bakterie i grzyby usuwa również 
nieprzyjemny zapach, który towarzyszy problemowi gnicia.
Dry Hoof Spray jest polecany w profilaktyce kopyt  jak również w zaawansowanych przypadkach gnicia strzałki 
kopytowej. Poprawa widoczna już po 3-4 dniach stosowania.
Idealne uzupełnienie kuracji Pastą siarczanową Black Horse w przypadku problemów gnijących strzałek. 

Dostępne pojemności: 
300 ml

Stosowanie:
Preparat należy stosować w zależności od indywidualnych skłonności zwierzęcia do 
występowania problemów strzałkowych oraz od warunków, w których na co dzień przebywa 
koń w stajni i na padoku.
Jako kuracja: Stosować codziennie przez 7 dni, a następnie 2-3 razy w tygodniu dla 
zapewnienia ochrony podeszwy i strzałki kopytowej.
Profilaktycznie: stosować 1-2 razy w tygodniu
Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. Używać w rękawiczkach. 
Chronić przed działaniem mrozu. Nie stosować w pobliżu ognia.

Składniki: Aqua, Aluminum Sulfate, Zinc Sulfate, Copper Sulfate, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate,  
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

poprawa widoczna 

po 3-4 dniach
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Mocne kopyta

Wzmacniająca maska do kopyt w żelu
Wzmacniająca maska do kopyt w żelu STRONG STEP pozwala utrzymać odpowiednie nawilżenie kopyta 
chroniąc je przed działaniem czynników zewnętrznych. Masło shea, lanolina oraz olej awokado i witamina E 
pomagają uelastycznić róg kopytowy, zapobiegają pęknięciom kopyt i stymulują ich wzrost. Bogaty skład 
i specjalnie dobrana formuła zapewniają kompleksową pielęgnację kopyt niezależnie od pory roku chroniąc je 
przed chłodem, mrozem, słońcem i wiatrem. 
Dzięki żelowej formie produkt dobrze trzyma się kopyta i nie ścieka podczas aplikacji. Nie twardnieje w niskich 
temperaturach. 

Dostępne pojemności: 
500 ml

Stosowanie:
Stosować na czyste i suche kopyta. Produkt rozprowadzić pędzelkiem lub gąbką na 
powierzchni kopyta. W formie kuracji stosować 2 x dziennie przez 30 dni. Profilaktycznie 
używać raz w tygodniu.

Składniki: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Lanolin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Persea Gratissima Oil, 
Tocopheryl Acetate.

Optymalna pielęgnacja 
kopyt przez cały rok
√  Bogaty skład 
√  Niezmienna żelowa konsystencja 
√   Wygodna aplikacja



Zdrowa skóra
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Fly Guard gel
Fly Guard Gel  za sprawą wysokiej zawartości naturalnych olejków eterycznych zapobiega nerwowości koni 
wywołanej aktywnością owadów. Dodatkowo składniki aktywne neutralizują zapach końskiego potu oraz 
działają kojąco na skórę konia. 
Dzięki żelowej formule doskonale sprawdza się jako ochrona delikatnych okolic głowy oraz innych partii ciała 
konia. Polecany dla koni, które nie tolerują produktów w sprayu. 

Może być stosowany zarówno u koni dorosłych jak i źrebiąt. Nie wywołuje reakcji alergicznych. 
Nie powoduje przebarwień sierści.

Dostępne pojemności: 
300 ml

Stosowanie:
Stosować profilaktycznie przed wyjściem konia na padok, w boksach i w czasie treningu. 
Żel wycisnąć z tuby bezpośrednio na miejsce stosowania i wetrzeć lub rozprowadzać przy 
użyciu gąbki. Stosować w zależności od potrzeb i aktywności konia. Omijać okolice oczu i chrap.
Czas działania: 3-4 godziny. 

Składniki: Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Citronellol, Lavandula Angustifolia Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea 
Tree) Leaf Oil, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Limonene, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Triethanolamine, 
Methylparaben, Propylparaben, Imidazolidinyl Urea

√  nie spływa z potem

√  zapach utrzymuje sie cały dzień 

 √   skuteczność potwierdzona w testach
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Zdrowa skóra

Fly Guard Natural spray
Fly Guard Natural Spray  to kompozycja naturalnych olejków eterycznych, która maskuje zapach końskiego 
potu, który wabi owady. Dzięki zawartości olejku z drzewa herbacianego preparat  pomaga łagodzić świąd 
po ukąszeniach owadów. Preparat pozwala zachować optymalne warunki letniego treningu jak również 
zapewnia spokojny pobyt w terenie, w stajni i na padoku.

Może być stosowany zarówno u koni dorosłych jak i źrebiąt. Nie powoduje przebarwień sierści.

Dostępne pojemności: 
140 ml, 500 ml, 1000 ml

Stosowanie:
Stosować profilaktycznie przed wyjściem konia na padok, w boksach i w czasie treningu. 
Miejsca szczególnie narażone na ukąszenia owadów spryskać preparatem kilkukrotnie 
trzymając dozownik dość blisko ciała konia. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Unikać 
kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. 
Czas działania preparatu może być krótszy w zależności od aktywności konia.

Przed użyciem wstrząsnąć! 

Składniki: Aqua, Alcohol Denat., PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil,  
Lavandula Angustifolia Oil, Citronellal, Pinenes, Imidazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben

Skuteczna i bezpieczna
pielęgnacja konia

do 8 godzin
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Maściowa kuracja na grudę
Maściowa kuracja na grudę Black Horse MUD feVeR przeznaczona jest  dla skóry koni zaatakowanej tzw. 
grudą, egzemą skórną oraz podatnej na pękanie. Specjalnie dobrane składniki pozwalają na kompleksowe 
działanie preparatu w walce z grudą. Zawartość allantoiny i wazeliny umożliwia delikatne, ale skuteczne usunięcie 
strupów. Olejek z drzewa herbacianego oraz  ekstrakty roślinne pozwalają na  przeciwbakteryjne, przeciwzapalne, 
antyseptyczne i łagodzące działanie kuracji. Unikalny kompleks sporządzony na bazie aloesu i olei mineralnych 
wspomaga proces regeneracji tkanek, gojenia i zabliźniania ran. Preparat w miejscu nałożenia tworzy 
cienką wodoodporną warstwę, która stanowi dodatkową ochronę dla skóry przed wnikaniem niepożądanych 
czynników zewnętrznych.

Dostępne pojemności: 
300 ml, 500 ml

Stosowanie:
Przed nałożeniem kuracji skóra powinna być oczyszczona i wysuszona. Kurację maściową 
Black Horse należy obficie nakładać na uszkodzone partie skóry, a następnie bardzo delikatnie 
wetrzeć.
W czasie kuracji: przez pierwszy tydzień 2 x dziennie, następnie 1 raz dziennie do ustąpienia 
strupów i dalej 2 x w tygodniu do całkowitego wygojenia skóry.
Profilaktycznie: zawsze przed wyjściem na padok w wilgotne i deszczowe dni. Ochronnie  
w zależności od potrzeb i stanu skóry konia.

Składniki: Vaselinum, Mineral Oil, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Aloe Barbadensis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower 
Extract, Allantoin, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil

zwalczonej grudy
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Zdrowa skóra

Eye & Muzzle Wipes chusteczki do oczu
Chusteczki nawilżane do pielęgnacji  oczu, nozdrzy i chrap pozwolą w prosty sposób utrzymać w czystości wrażliwe 
okolice głowy konia. Za ich pomocą delikatnie i skutecznie można usunąć pozostałości łez i wydzielin  jak również 
kurz czy piasek z wrażliwych miejsc.

Doskonale sprawdzają się w terenie jak również przed pokazami czy zawodami. Nie wymagają użycia wody.

Dostępne pojemności: 
Wygodne opakowanie 30 szt.

Stosowanie:     
Wyjmij potrzebną ilość chusteczek i delikatnie przetrzyj okolice oczu i pyska. Pamiętaj by 
chusteczki używać tylko raz na wybranej części głowy Twojego konia. Opakowanie można 
zawiesić na gwoździu lub kołeczku by bez trudu wyjmować odpowiednią ilość chusteczek, 
jedną po drugiej, bez konieczności odpakowywania każdej z nich. Szczelnie zamknięte pozostają 
nawilżone na długo.

Składniki: Aqua, Glycerin, Peg-7 Glyceryl Cocoate, PEG-40 Hydrogenated castor oil, Allantion, Parfum, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

√  delikatne oczyszczenie oczu i chrap

√  nawilżenie wrażliwej skóry 

√   idealne rozwiązanie na zawody
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Balsamowe serum na otarcia
Balsamowe serum na otarcia przeznaczone jest do pielęgnacji miejsc częstych przesuszeń, otarć i zadrapań 
naskórka.  Unikalne połączenie substancji aktywnych takich jak alantoina, D-Panthenol, naturalne ekstrakty roślinne, 
związki minerale oraz witaminy zapewnia kompleksowe działanie preparatu. Balsamowe serum Black Horse łagodzi 
podrażnienia, koi oznaki bólu i napięć skóry, uelastyczniając ją.
Dodatkowo balsamowe serum skraca czas regeneracji naskórka oraz działa przeciwzapalnie, pozostawiając 
delikatną warstwę ochronną zabezpieczającą skórę przed infekcjami i szkodliwym działaniem czynników 
zewnętrznych.

Dostępne pojemności: 
250 ml

Stosowanie:
Delikatnie nakładać serum 2-3 x dziennie na wcześniej oczyszczone miejsca przesuszeń, 
zgrubień, otarć i zadrapań naskórka.

Składniki: Aqua, Mineral Oil, Vaselinum, Glycerin, Sorbitan sesquialeate, Microcrystalline Wax, Isopropyl Palmitate, 
Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower, Sodium Chloride, Oleum Ricini Virginale 
Oil, Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben, Isobutylparaben, Phenoxyethanol)

Delikatna kremowa
konsystencja

    c
hr

oni pielęgnuje

regeneruje
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Dodatki paszowe

Mieszanka paszowa w płynie eASycAlM do stosowania u koni w sytuacjach stresujących oraz przy niedoborach 
magnezu. Dzięki wysokiej zawartości magnezu i witamin z grupy B. Skutecznie regeneruje układ nerwowy, 
zmniejsza nadpobudliwość, eliminuje drgawki oraz wspiera koncentrację konia przed zawodami. Likwiduje 
stres powstały w wyniku transportu i zmiany otoczenia. Nie powoduje ospałości.
Easy Calm można stosować także w problemach przewodu pokarmowego, ze względu na przeciwbiegunkowe 
działanie magnezu  jak również wspomagająco w problemach sercowo-naczyniowych.
Produkt dodatkowo wzbogacony ekstraktem z melisy. Wysoka ilość magnezu w każdej dawce. Działanie 
wzmocnione i uzupełnione dzięki witaminom z grupy B.

Dostępne pojemności: 
1000 ml

Stosowanie:
Przed użyciem wstrząsnąć! 
Preparat należy staranie wymieszać z wodą i/lub paszą. W celu uzyskania optymalnych 
efektów podawać codziennie przez okres 2-4 tygodni.  

Składniki: Witamina B1, Witamina B2, Witamina B6, Witamina 12, Magnez, Ekstrakt z Melisy

Zalecane dawkowanie dzienne:
Konie dorosłe (500 kg): 20-30 ml
Małe konie, kuce: 10-15 ml
W przypadku stosowania doraźnego (np. przed zawodami) zwiększyć dawkę do 50 ml  
i podawać przez 5-7 dni. 

Easy Calm
mieszanka paszowa uzupełniająca

Uzupełnia niedobory 
magnezu

Mg
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Biotin Max
mieszanka paszowa dla koni
Preparat do stosowania u koni o kruchych i łamliwych kopytach, pozbawionych lśniącej sierści. Dzięki starannie 
dobranym proporcjom biotyny i cynku BioTinMAx zapewnia odpowiednią strukturę, rozwój i formowanie rogu 
kopytowego jak również poprawia wygląd sierści i ją odżywia, zapobiegając wypadaniu włosów. Dzięki  
wysokiej zawartości biotyny poprawie ulega funkcja regeneracji naskórka.
Zawarta w preparacie biotyna przyspiesza regenerację miazgi rozrodczej i warstwy podskórnej kopyta, co prowadzi 
do zwiększenia elastyczności i  wytrzymałości kopyt przed pęknięciami. Cynk chroni tkanki przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników oraz zapewnia ochronę kopyt przed działaniem czynników mechanicznych  
i chemicznych.

Dostępne pojemności: 
1000 ml

Stosowanie:
Preparat należy staranie wymieszać z wodą i/lub paszą. W celu uzyskania optymalnych 
efektów podawać codziennie przez okres 3-6 miesięcy.

Składniki: Biotyna, Cynk

Zalecane dawkowanie dzienne:
Konie dorosłe: 15-20 ml
Klacze hodowlane: 10-15 ml
Źrebaki i konie młode: 5-15 ml (5 ml na każde 150 kg masy ciała)

Wysoka zawartość biotyny 
w każdej dawce preparatu
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Dodatki paszowe

Equi Vit
mieszanka paszowa uzupełniająca
Preparat witaminowy eQUiViT w płynie uzupełnia niedobory witamin i mikroelementów potrzebnych 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu konia. Zapewnia dobrą kondycję, podnosi wydolność oraz 
wzmacnia odporność. Dzięki zbilansowanej zawartości składników aktywnych preparat korzystanie wpływa na 
działanie układu rozrodczego, mięśniowego, nerwowego, immunologicznego, kostnego i przemiany 
metaboliczne.
Kompletny zestaw witamin do stosowania w okresach wzmożonych treningów i zawodów. Preparat można stosować 
w przypadku choroby konia, w związku z transportem, zmianą paszy, jak również u koni młodych 
w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju. Polecany również dla klaczy źrebnych i karmiących.

Dostępne pojemności: 
1000 ml

Stosowanie:
Preparat należy staranie wymieszać z wodą i/lub paszą. Podawać jako uzupełnienie diety.

Składniki: Witamina A, Witamina D3 , Witamina E, Witamina K3, Witamina B1, Witamina B2 , Witamina B6, 
Witamina B12 , Witamina C, Biotyna, Cholina, Kwas foliowy, Niacyna

Zalecane dawkowanie dziennie:
Konie rekreacyjne: 5-10 ml
Konie sportowe: 10-15 ml
Klacze hodowlane: 10-15 ml
Źrebaki i konie młode: 5-15 ml

Kompletny
zestaw witamin
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Hydra Star
mieszanka paszowa dietetyczna
Płynny dodatek paszowy hyDRASTAR uzupełnia braki wody i minerałów (sód, potas, chlor) spowodowane silnym 
poceniem się zwierzęcia. Starannie dobrana kompozycja składników aktywnych, odpowiadająca strukturze końskiego 
potu, skraca czas powrotu konia do pełnej wydolności, wspomaga regenerację oraz zapewnia wysoki poziom 
sprawności, także w czasie długich treningów.
Preparat zawiera betainę, pełniącą funkcję osmoregulacyjną, sorbitol, będący źródłem energii oraz witaminę C 
o działaniu antystresowym i regenerującym. Dzięki pochodzeniu mikroelementów ze związków chelatowych ich 
przyswajalność jest bardzo wysoka.
Zawsze należy pamiętać o zapewnieniu koniowi dostępu do świeżej wody.

Dostępne pojemności: 
1000 ml

Stosowanie:
Preparat należy staranie wymieszać z wodą i/lub paszą. Podawać przez okres 1-3 dni,  
w sytuacjach wyjątkowych do 5 dni w zależności od potrzeb.

Składniki: Woda, Chlorek sodu, Chlorek potasu, Chlorek wapnia, Chlorek magnezu

Zalecane dawkowanie:
Zalecana dawka: 50 ml.

W przypadku dużego wysiłku można podawać w kilku dawkach.
Nie przekraczać 500 ml dziennie.

Pełna regeneracja 
w ciągu kilku godzin

Na
K

Cl
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Zadbany sprzęt

Pianka czyszcząca do wyrobów rymarskich doskonale usuwa brud, kurz, pot i sól z powierzchni 
skórzanych. Zapobiega powstawaniu plam i pojawianiu się pleśni jednocześnie pielęgnując skórę. 
Nie pozostawia tłustych śladów. Stosowana systematycznie w połączeniu z nabłyszczającym impregnatem Black 
Horse zapewnia optymalną kondycję wyrobów skórzanych przez długie lata.

Dostępne pojemności: 
500 ml

Stosowanie:
Czyszczone miejsce spryskać niewielką ilością preparatu, 
pozostawić na chwilę po czym zetrzeć suchą szmatką, gąbką 
lub papierowym ręcznikiem. W razie konieczności czynność 
powtórzyć.
Dzięki formule 2 w 1 preparat można stosować zarówno 
w formie pianki jak i sprayu, w zależności od stopnia zabrudzenia 
powierzchni. Dla uzyskania działania spryskiwacza unieść 
siteczko aplikatora.
Po wyczyszczeniu skórzaną powierzchnię zabezpieczyć 
nabłyszczającym impregnatem Black Horse.

Składniki: Aqua, Isopropyl Alcohol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Parfum, Disodium EDTA,  
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Pianka czyszcząca do wyrobów rymarskich

„Pianki użyłam do wyczyszczenia siodła westernowego, gdzie jest 
dużo nierówności i zdobień. Dzięki aplikacji w formie sprayu i pianki 
udało mi się wyczyścić trudno dostępne miejsca.  Przyjemny kokosowy 
zapach bardzo mi się podobał. ” 

Katarzyna, właścicielka kilku koni, testerka produktów Black Horse 
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Nabłyszczający impregnat do skór przywróci połysk wszystkim wyrobom skórzanym poprawiając ich 
kondycję. Oprócz blasku skóra pozostanie odżywiona, sprężysta i delikatna.  Dzięki naturalnym składnikom takim jak: 
wosk pszczeli, lanolina i olej migdałowy balsam wnika głęboko w skórę, nadając jej gładkość i elastyczność. 
Preparat zapobiega pękaniu skóry i przedostawaniu się do jej wnętrza wilgoci i brudu. Stosowany systematycznie 
pozwoli długo cieszyć się nienagannym wyglądem siodeł i uprzęży. Nie pozostawia tłustych śladów.

Dostępne pojemności: 
250 ml

Stosowanie:
Impregnat nanieść na gąbkę lub miękką ściereczkę i wsmarować w skórzaną powierzchnię. 
Pozostawić do wchłonięcia. Delikatnie wypolerować. 
Nie stosować na powierzchnie zabrudzone, nubuk i zamsz.
Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzić działanie preparatu w niewidocznym 
miejscu czyszczonej powierzchni.

Składniki: Petrolatum, Mineral Oil, Sweet Almond Oil, Bees Wax, Lanolin, Parfum

Nabłyszczający impregnat  
 do wyrobów rymarskich

Nienaganny wygląd skóry
doceniony przez rymarzy  

i saddle fitterów



Dostępne pojemności: 
500 ml

Stosowanie:
Olej nałożyć równomiernie na wcześniej wyczyszczoną powierzchnię 
za  pomocą pędzla lub miękkiej ściereczki, starając się dotrzeć również 
w  miejsca trudnodostępne. Pozostawić preparat na krótki czas do 
wchłonięcia. Następnie użytkować sprzęt bez obaw o pobrudzenie ubrania.

Olej do wyrobów rymarskich
Wysokiej jakości olej do pielęgnacji wyrobów skórzanych odnawia wygląd popękanej skóry i konserwuje 
ją.  Bardzo szybko się wchłania nie pozostawiając plam ani osadów, dzięki czemu można użytkować 
pielęgnowany sprzęt bez obaw o zabrudzenie ubrania. Olej posiada właściwości impregnujące - pozostawia na 
skórze warstwę ochronną uniemożliwiającą przenikanie wody. Dodatkowo odżywia zniszczoną i wysuszoną 
skórę, przywracając im miękkość i elastyczność. Stosowany systematycznie poprawia trwałość skóry. 
Doskonały do wszystkich skórzanych wyrobów jako następny krok po czyszczeniu powierzchni skórzanej Pianką 
czyszczącą Black Horse 2w1.

√   pielęgnacja wyrobów nowych
√   konserwacja zniszczonej  

i wysuszonej skóry

Składniki: Paraffinum Liquidum, Macadamia Integrifolia Seed Oil , Caprylic /Capric Triglyceride, Tocopheryl Acetate, BHT
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Zadbany sprzęt



Co wyróżnia kosmetyki Black Horse?

Doświadczenie
Kosmetyki Black Horse tworzone są przez zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z doświadczeniem 
w branży hippicznej. Opracowując produkty kierują się nie tylko wiedzą i znajomością specyfiki końskiej 
pielęgnacji, ale także ogromną pasją w tworzeniu optymalnych rozwiązań.

Wysoka jakość
Do produkcji kosmetyków Black Horse wybieramy

starannie wyselekcjonowane składniki najwyższej
jakości. Współpracujemy wyłącznie ze

sprawdzonymi dostawcami.

Dynamiczna oferta
W związku z rosnącym
zapotrzebowaniem oferta produktów

Black Horse wciąż ulega rozszerzeniu. 
Oprócz wprowadzania nowych rozwiązań

staramy się stale udoskonalać dostępne
produkty by spełniały one oczekiwania nawet

najbardziej wymagających klientów.

Skuteczność
Wysoką skuteczność

produktów Black Horse
potwierdzają badania

aplikacyjne prowadzone 
w odniesieniu do każdego

produktu jak również 
opinie weterynarzy, 

kowali i zawodników. 

Kompleksowe działanie
Produkty Black Horse dzięki synergistycznym połączeniom

składników odznaczają się optymalnym działaniem
na wielu płaszczyznach pielęgnacji 
i profilaktyki zdrowia koni.
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