
KovaLine OW Oinment 
- 150 / 300 ml. 
  
KovaLine  OW er en unik kombination
af bla. Olie og vokser.
KovaLine OW er en blødgørende
salve, som er særdeles velegnet til rene
tørre områder, fx på sårskorper,
ved tør hud og på operationsar.
Sår og ar blødgøres og heler pænt op.
 
KovaLine OW salverne kan have
kløestillende effekt.
Anvendelse: Sår med skorpe,
tør hud, Poter, Snuder,
Mundvige på smådyr og
heste, Muk, Hove.

KovaLine RTU 500 ml 
- Ready to use

KovaLine RTU er vores
Klar til brug plejeblanding.
Her hælder man RTU på
en skumserviet og vasker området,
til let skum ses, og huden er mættet.
RTU, er ligesom KL Plejeblandingerne.
Peeler, renser og plejer
i én og samme arbejdsgang.
RTU kan virke kløestillende.
RTU fåes både med og uden forstøver.
Anvendelse: Sår, eksemer, kløe,
tør eller beskadiget
hud, almindelig vask på alle
former for smådyr,
heste samt produktionsdyr.
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KovaLine Wipes 100 stk.

KovaLine Wipes er vådservietter indeholdende 
KovaLine plejeblanding, 
som er klar til brug. 
Renser, peeler og plejer i én og samme behandling.
Gør det endnu nemmere at vaske 
inficerede områder, 
og kan som resten af plejeserien, 
have en kløestillende effekt. 
Anvendelse: Sår, eksemer, kløe, 
tør eller beskadiget hud, almindelig vask 
på alle former for smådyr, 
heste samt produktionsdyr.

KovaLine Plejeblanding 
- KL 250 / KL 500 ml.

Disse skal blandes 1:10 med vand og giver  
sammenlagt 2,5 og 5,5 liter.
Til de store opgaver, hvor man 
skal vaske igennem lang tid.
KovaLine KL serien kan have kløestillende effekt.
KL plejeblanding: Renser, peeler og plejer  
i én og samme arbejdsgang.
Anvendelse: Sår, eksemer, kløe, 
tør eller beskadiget hud, almindelig 
vask på alle former for smådyr,  
heste samt produktionsdyr.
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