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• Produkty jak pro denní péči, tak pro kopyta trpící 
hnilobou

• Příjemná konzistence pro aplikaci

• Složení není toxické pro lidi ani zvířata, nehrozí 
nebezpečí při pozření

• Přípravky ani při časté aplikaci u koní s opakující 
se hnilobou kopyt nezatěžují metabolismus, složky 
nejsou škodlivé

• Vhodné i pro péči o podlomy

• Obsažené éterické oleje mají repelentní účinky – 
uleví zvířeti od hmyzu

• Složky se širokým spektrem účinku (proti 
bakteriím, plísním, kvasinkám)

• Následná spokojenost chovatelů se stavem kopyt

Proč právě
AROMAFAUNA?



• Kopyta omýt a mechanicky očistit od bahna a dalších nečistot, osušit.

• Desinfekce chodila přípravkem HOOFINOL RAPID, který se osvědčil i u kopyt trpících 
hnilobou (v těžších případech vložit do kopytní rýhy gázu napuštěnou přípravkem, 
zabandážovat).

• Na kopyto trpící hnilobou aplikovat HOOFINOL CARE do kopytních rýh. Díky lanolinu do 
postižené oblasti neproniká vlhkost. Zpočátku používat 1× až 2× denně, později obden.

• HOOFINOL CARE využijete i při ošetřování podlomů či jiných 
ran, při ošetření kůže kolem korunky a na patkách nebo na 
suchá kopyta. Éterické oleje navíc odpuzují hmyz.

• Kopytní stěnu štětcem natírat HOOFINOL BALM – řidší 
přípravek pro denní péči o kopytní stěnu, zlepšuje stav 
rohoviny a pružnost, chrání proti vysychání a praskání.

Denní péče o kopyta s přípravky AROMAFAUNA

Pečovat o kopyta a udržet je zdravá je zásadní pro každého chovatele 
koní. Stav rohoviny ovlivňuje mnoho faktorů, zejména péče o kopyta 
ve spojení s odpovídající zoohygienou. Důležitý je dostatek pohybu 
a  správné krmení. Některá zvířata mají však k  potížím s  kopyty 
i  dědičné predispozice. Vždy je potřeba zaměřit se na primární 
příčinu potíží s kopyty a  taktéž provést jejich odpovídající úpravu, 
odstranit změněnou rohovinu či využít podkovářské práce. Přípravky 
aplikujte na očištěná a osušená kopyta.



HOOFINOL CARE
Přípravek hustší konzistence v dávkovacím 

aplikátoru je vhodný pro péči o kopyta trpící 
hnilobou. Po očištění a odstranění změněné 

rohoviny aplikujeme do kopytní rýhy. Díky lanolinu 
do postižené oblasti neproniká vlhkost a dobře se 
uvolňují účinné molekuly přítomných éterických 
olejů. Zpočátku používat 1× až 2× denně, později 

obden. V případě potřeby zabandážujte. Přípravek 
využijete i při ošetřování podlomů či jiných ran, 

při ošetření kůže kolem korunky a patek.

HOOFINOL BALM
Řidší přípravek pro denní péči o kopytní 
stěnu, zlepšuje stav rohoviny a pružnost, 

chrání proti vysychání a praskání. Éterické 
oleje působí preventivně proti rozvoji

bakterií či plísní.

HOOFINOL RAPID
Lihový přípravek s širokým spektrem účinku 

určený k desinfekci kopyt, použitelný 
k denní péči. Vhodné je jej kombinovat 

s HOOFINOL CARE a HOOFINOL BALM. Při 
úporných formách hniloby jím lze napustit 

např. gázu a vložit do kopytní rýhy, případně 
zabandážovat.

+420 371 140 919 info@aromafauna.eu

Přípravky aplikujte na očištěná kopyta.


