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Pos Art nr  
1.	 92065202    		DeLaval	Cream	 500	ml 
	 92065203	 DeLaval	Cream	 2500	ml 
	 92065204	 DeLaval	Cream	 2500	ml	inkl	krok	och	klämtub 
2.	 92065205	 DeLaval	Mintcream	 500	ml 
	 92065206	 DeLaval	Mint	cream	 2500	ml 
	 92065207	 DeLaval	Mint	cream	 2500	ml	inkl	krok	och	klämtub 
3.	 92065208	 DeLaval	Sun	cream	 500	ml 
	 92065209	 DeLaval	Sun	cream	 2500	ml 
	 92065210	 DeLaval	Sun	cream	 2500	ml	inkl	krok	och	klämtub

God hudvård för djur
Det	är	viktigt	att	hålla	spenhuden	mjuk	och	

smidig.	En	spenhud	i	bra	kondition	tål	påfrestnin-

garna	bättre	i	samband	med	mjölkning	vilket	in-

nebär	minskad	risk	för	bakterieangrepp.	Det	går	

dess	utom	lättare	att	uppnå	och	bibehålla	en	god	

hygien	i	samband	med	mjölk	nin	gen.	På	en	slät	

och	mjuk	hud	fastnar	inte	så	mycket	smuts	och	

bakterier,	och	den	är	mycket	lättare	att	torka	ren.

 

Uttorkad	hud	beroende	på	mekanisk	belastning,	

fukt,	solstrålning,	kemiska	medel	m	m	blir	skör	

och	får	lätt	själv	sprickor.	Den	behöver	hjälp	för	

att	återfå	sin	naturliga	styrka	och	smidig	het.	Då	

ska	man	antingen	återföra	fukt	till	huden	eller	

kompen	sera	med	åter	fettande	ämnen	så	att	

huden	blir	mjuk	och	smidig.

Spenen	blir	upp	till	50%	
längre	vid	mjölkning!	Denna	
extra	påfrestning	kräver	god	
spenvård.
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Salvor och liniment för djur
Håller spenhuden mjuk och smidig 
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DeLaval Cream
Art nr 

92065202	 500	ml

92065203	 2500	ml

92065204	 2500	ml	inkl	krok	och	klämtub 

92065131	 Enbart	krok

92065132	 Enbart	klämtub

Spensalva – återfettande

Tjock	salva	med	god	återfettande	och	mjuk	görande	effekt.	 

Använd	Cream	om	spenarna	har	blivit	torra	och	nariga.

DeLaval Sun cream
Art nr 

92065208	 500	ml
92065209	 2500	ml 

92065210	 2500	ml	inkl	krok	och	klämtub

Spensalva med solskydd – återfettande

Samma	salva	som	Cream	kompletterad	med	solskyddsfak-

tor	12.	Mycket	lämplig	vid	betessläppningen.	För	spenar	och	

juverspegel.

DeLaval Mint cream
Art nr 

92065205	 500	ml 

92065206	 2500	ml

92065207	 2500	ml	inkl	krok	och	klämtub 

92065131	 Enbart	krok

92065132	 Enbart	klämtub

Liniment – för ökande blodcirkulation

Salva	med	35	%	japansk	pepparmint	olja.	Stimulerar	blod

cirkulationen	tillsammans	med	massage.	Massera	regelbundet	

svullna	juver.

Salvor och liniment för djur DeLaval Sales AB

Box	21,	147	21	Tumba

Tel	08550	294	00

epost	sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228173920(S11)1801

Tips!
De	små	tuberna	med	krok	är	lätta	att	hantera	
–	stoppa	i	fickan,	hänga	i	bältet	eller	på	
maskinbäraren.



Art nr  
92065200  1000 ml 

Spenfett sMOOth är mycket mjukgörande. Mycket bra 

under betesperioden, då juver och spenar ut sätts för 

stora påkänningar av väder och vind. Även för kalla lös-

drifter. Fettet “smälter” på huden och bildar en  

skyddande hinna på spenar och juver. Hudvänligt och 

drygt. Praktisk hinkförpackning. Innehåller ej vatten. 

God hudvård för djur
• Mycket lämpligt vid betessläpp och kalla 
 lösdrifter
• För att ge bäst skydd i tuffa klimat
• Vaselinbaserat fett
• Innehåller inga lösningsmedel eller alkohol
• Har ingen lukt
• Innehåller endast farmaceutiska ingredienser
• Mjuk struktur vilket gör den lätt att applicera
• Drygt

Innehåller
• Vaselin

Spenfett sMOOth 
Skyddar spenar mot väder och vind
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sMOOth spenfett Innehåller endast pharmaseptiska ingredi-
enser
•	 Det	finns	två	typer	av	vaselin	på	marknaden:	
 • Pharmaseutisk, som kallas Pharma, vilket sMOOth innehåller 
 • Teknisk

Pharma vaselin är en homogen mix med hög renhet vilket betyder 
att den inte innehåller orenheter eller syror. 

Pharma	Vaselin	är	en	mix	av	mineral	oljor	och	paraffinvax.	När	de	
blandas ger fantastiska egenskaper – ett smidigt fett som har en 
smältpunkt strax över kroppstemperatur. Resultatet är att det smäl-
ter	på	huden,	flyter	ut	och	lägger	sig	i	hudens	ojämnheter.	På	plats	
stelnar vaselinet och ger en skyddande yta.

Pharma vaselin har två funktioner:
• Det skyddar huden mot yttre påverkan såsom väder.
• Det skyddar huden så att vatten från huden inte avdunstar vilket 
 gör att hud som är skadad och torr skyddas från uttorkning. Det    
 gör att hudens naturliga mjukgörare kan återuppbyggas. 

sMOOth har ett stort användningsområde där endast  
fantasin sätter gränser. Exempelvis kan sMOOth användas  
på hundtassar,  hästar, smörja läder, i verkstäder etc.

Spenfett sMOOth DeLaval Sales AB

Box 21, 147 21 Tumba

Tel 08-550 294 00

e-post sverige.info@delaval.com

www.delaval.com

 är ett registrerat varumärke inom Tetra Laval Holdings & Finance S.A. och DeLaval är ett registrerat varumärke i DeLaval Holding AB. Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar  
av produktens design. 6228191720(S4)1801




