
 
 
 
KovaLine OW150 / OW300 

KovaLine OW er en unik kombination af olie og 
voks. KovaLine OW er en blødgørende salve, som er 
særdeles velegnet til rene tørre områder, fx. på 
sårskorper, ved tør hud og operationsar. Sår og ar 
blødgøres og heler pænt op. KovaLine OW salverne 
kan have kløestillende effekt. 
 
Kan anvendes ved: Sår med skorper, tør hud, poter, 
snuder, mundvigen på smådyr og heste, muk, hove. 
 
Ingen konflikt med FEI og DTC’s liste over forbudte 

ingredienser.  

 

KovaLine Wipes - 100 Stk 
KovaLine Wipes indeholder vores KovaLine 
Plejeblanding klar til brug. Renser, peeler og plejer i 

samme proces. Enkel at bruge og gør det lettere at 
vaske de inficerede områder. 
 
Kan anvendes ved: Sår, eksem, kløe, tør eller 
beskadiget hud, almindelig vask på alle små dyr, 
heste og produktionsdyr. 
 
Ingen konflikt med FEI og DTC’s liste over forbudte 
ingredienser.  
 

 



KovaLine RTU250 / RTU500 
KovaLine RTU er vores “klar til brug” plejeblanding. 
Hæld RTU på en skumvaskeklud og vask området. 
RTU ligner den koncentrerede KovaLine 
plejeblanding. Forskellen er blot, at RTU er blandet 
for dig på forhånd. KovaLine RTU peeler, renser og 
plejer i samme proces. 
 
Kan anvendes ved: Sår, eksem, kløe, tør eller 
beskadiget hud, almindelig vask på alle små dyr, 
heste og produktionsdyr. 
 
Ingen konflikt med FEI og DTC’s liste over forbudte 
ingredienser.  

 

KovaLine - Care 
KovaLine Plejeblanding 250 ml. skal blandes i 
forholdet 1:10 med vand og giver ialt 2,5 l færdig 
plejeblanding. Velegnet til behandlinger over 
længere tid. KovaLine Plejeblanding renser, peeler og 
plejer i en og samme proces. 
 
Kan anvendes ved: Sår, eksem, kløe, tør eller 
beskadiget hud, almindelig vask på alle små dyr, 

heste og produktionsdyr.  Påfør med engangs 
skumvaskeklud. 
 
Ingen konflikt med FEI og DTC’s liste over forbudte 
ingredienser. 

 

 



KovaLine - Solbeskyttelse 
KovaLine UV Protect 30 er en unik kombination af 
olier, voks og titanium dioxide. Den er særdeles 
velegnet til tørre områder, fx. på sårskorper, ved 
tør hud og operationsar. Sår og ar blødgøres og 
heler pænt op samtidig med at det beskyttes fra 
solens stråler. KovaLine UV Protect 30 kan 
have kløestillende effekt. 
 
KovaLine UV Protect 30 har præcis de samme 
egenskaber, som KovaLine OW Salverne. Eneste 
forskel er blot, at den samtidig beskytter dyrene 
med solens skadelige UV stråler 
 
Ingen konflikt med FEI og DTC’s liste over forbudte                                       
ingredienser.  

 

KovaLine Home - Pis'A 
KovaLine Home – Pis’A er en biologisk fresh spray, 
som er meget virksom mod lugt. Kan anvendes over 
alt i boligen, i institutioner, på hospitaler, i 
skurvogne, m.m. 

Pis’A er yderst effektiv mod bl.a urinlugt. Kan 
anvendes på tekstiler, arbejdstøj, arbejdssko, 
affaldsspande, containere.  

 

 

 

 



KovaLine Home Universal 
KovaLine Home Universal – Gulvrens er biologisk 
aktiv, effektiv og så skånsom, at dine børn, dyr og 
egne bare fødder kan gå på gulvet umiddelbart 
efter vask.  

Fjerner effektivt kalkpletter og sæberester. Kan 
benyttes i alle sanitære rum, så som bad og toilet, i 
kældre, entréer, affaldsspande/containere, samt på 
tekstiler. Universal kan også benyttes i 
vaskemaskinen til vask af sko, dyretæpper, 
strømper og andre tekstiler, som kan lugte meget.  

 


