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Näckens Myggolja
En unik myggolja som håller insekterna borta utan att skada din hälsa.

Högeffektiv

Rent vegetabilisk

Helt ogiftig

Hudvårdande {motverkar torr hy samt desinficerar och läker även små sår}

Väldoftande {doftar friskt och du slipper.tjärlukt}
Innehåll: KRAV-märkt rapsolja, olja från: mandel. druvkärna, avokado, ringblomma, jojoba, ringblomsextrakt, vitamin E,karoten samt

natur rena eteriska oljor från pepparmynta, lavendel, citranella, eukalyptus, kryddnejlika och cederträ.

Näckens Hudvårdsolja
Universalmedel för hud problem hos människa och djur. Natur ren blandning av växtoljor.

Gör huden mjuk och smidig {bra som barn olja, till massage eller efter badet}

Läker sår, skavsår och eksem. Idealisk för eksemhästar! Har också visat sig ge mycket god lindring

för psoriasispatienter.

Tar bort klåda och hud retningar. Vid eksem tar oljan bort klådan och underlättar därmed läkningen.

Den gamla huden blir kvar som skydd medan ny frisk hud bildas därunder.

Luktar gott.
Innehåll: Natur rena oljor från mandel, druvkärnor, avokado, ringblomma, jojoba, tea-tree och mynta. Karaten, ringblomsextrakt,

vitamin E. Inget annat! Inga syntetiska konserveringsmedel eller doftämnen!

Näckens BromsBroms
•

Håller bromsar och andra blodsugare på långt avstånd från människor, hästar och andra djur. En rent

vegetabilisk och ogiftig naturprodukt.

Detta är Näckens Hästskydd (läs nedan) spetsad med ljus Björktjärolja.

När bromsarna härjar får djuren panik: Bromsbett gör ont och insekterna hörs tydligt,

inget under att djuren försöker fly! Bromsarna kan hindras att bita med Näckens Hästskydd (läs nedan) men

de irriterar ändå djuren med sitt surr.
BromsBromsen stoppar dem! Utan gift och kemikalier!
Lätt att spraya eller pensla på djuren. Gnid gärna in på den egna huden.

Här en kännbar tjärdoft, men är.helt vit (fläckar inte! l- Allergitestad och hudvänlig.
Innehåll: hudvårdande oljor, eteriska oljor med aromatisk doft och ljus Björktjärolja som bromsarna avskyr.

Näckens Hästskydd
Giftfritt vegetabiliskt insektsskydd. För människor, hästar, boskap och andra djur. Vårdar huden

och skyddar för solbränna.

Även lämplig för allergiker, barn ochgravida kvinnor.

Inga problem vid användning kring mun, ögon och slemhinnor.

Mycket användbar inom djurskötsel och speciellt för hästar eftersom medlet kan appliceras även på sår, kring

ögon, näsborrar och mjukdelar. Verkningens varaktighet ca 8-10 timmar på bete.

Under arbete vid svettning ca. 3 timmar.

Adress
Öbergsgården
Anita Lind
Storfarsvägen 1
81832VALBO

Telefon

026 -13 0045
Plusgiro

78253-2
Intcmct

\V\v·w~öbcrg~gå,.den.se
e-post

026.130045®telia.com
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