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Doporučeno veterinárními lékaři 
Veterinární ředitelé NAF, včetně Dr. Nicholase Larkinse BVSc DSc MRCVS, 
neustále pracují na vytváření průlomových receptur. Tito světově uznávaní 
odborníci na výživu koní přednášejí na toto téma v mnoha různých zemích.  
Dr. Nicholas Larkins byl dokonce pozván na BEF Scientific Advisory Board, aby 
přednesl o vědeckých metodách, které stojí v pozadí vývoje našich produktů. 

 

Reprezentační tým Velké Británie 
Jsme oficiálním dodavatelem britského jezdeckého týmu a parajezdeckého týmu. 
Umožňujeme tak jezdcům všech disciplín, kteří reprezentují svou zemi, aby pod 
vedením týmových veterinářů, používali výrobky NAF pro zdraví a kondici koní. Ale 
britskými týmy to nekončí – špičkoví jezdci z celého světa napříč disciplínami se 
spoléhají na NAF a my jsme hrdí na to, že jsme značkou, kterou si vybrali.

O nás
S více jak 30ti lety zkušeností ve vývoji a výrobě je NAF dnes ve Velké 
Británii tou nejznámější a nejuznávanější značkou krmných doplňků 
pro koně. Jsme proslulí nejen díky svým výrobkům, ale také kvůli 
neutuchajícímu nadšení pro koně po všech stránkách.
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Vytváříme unikátní a účinné receptury za použití osvědčených ingrediencí 
pocházejících z přírody. Jsme hrdí na naši bezkonkurenční kvalitu. Věříme v 
používání pouze těch nejlepších přírodních surovin, které jsou plně dohledatelné 
a které náš tým veterinářů a výživových specialistů kombinuje tak, aby vytvořil 
unikátní receptury. Výsledkem je rozsáhlá řada výrobků, ve které najdete vše,  
co váš kůň potřebuje. 
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Jezdci

Sir Mark Todd,  
novozélandský olympijský medailista: 

“Našemu NZB Land Vision krmíme PROFEET 
denně už několik let. Když k nám poprvé přišel, 
neměl dobrá kopyta. Teď má pěkná, silná, zdravá 
kopyta s dobře rostoucí kopytní rohovinou bez 
prasklin a rozštěpů a jeho kovář je nadšený. Jsem si 
úplně jistý, že péči o jeho kopyta máme vyřešenou.”

Peter Charles,  
britský olypijský vítěz: 

“Od svých koní očekávám vždy jen to nejlepší.  
A proto je mojí zodpovědností to nejlepší jim dát. 
Dávám jim Superflex pro zdravé a pružné klouby  
a oni na oplátku zůstávají silní, ohební a schopní 
podávat ty nejlepší výkony. Radím vám: Udělejte  
to samé, ať už se svým koněm děláte cokoliv.”

2 

Laura Tomlinson,  
britská olympijská vítězka: 

“Moji Grand Prix koně tráví spoustu hodin na 
cestách jak doma, tak i v zahraničí, což může často 
způsobovat žaludeční problémy. Podávání GastriAid 
nám pomáhá tyto potíže překonat. Naši koně tak 
přijíždí na závody veselí a spokojení, a tudíž i 
schopní vydat ze sebe to nejlepší!”

Britské produkty vyzkoušené světovou 
jezdeckou špičkou – olympijskými medailisty
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Show Off                            33 
Oil it Well                            33 
Cooling Wash                    33 
Braid it Up                         33 
Muck Off                            34 
Shine On                           34 
Paint it Black                     34 
Brighter than White           34 

Klouby Kopyta Dy�chání Zažívání V

Naše produktová řada
Abychom vám ulehčili výběr správného produktu pro vašeho koně, 
rozdělili jsme výrobky do jednotlivých kategorií, a ty pak barevně 
označili. Takže se můžete jednoduše rozhodnout, která oblast vás 
zajímá a prozkoumat tak náš sortiment.
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In the Pink Powder            19 
GastriAid                            19 
In the Pink Senior              20 
Haylage Balancer              20 
Thrive                                 20 

Zažívání

M Power                            23 
M Fit                                   23 
Electro Lytes                      24 
Ice Cool                              24 
Ice Cool Gel                       24 
EnerG Shot                        25 
EnerG                                 25 
Recover                             26 
Electro Salts                       26 
D-Ty                                   26 

Vy�kon

NAF Five Star Optimum 
Feed Balancer                 7-8 

Vitamíny a minerály

Klouby

Magic Powder                   13 
Magic Liquid                      13 
Instant Magic                     13 
Oestress Liquid                 14 
Oestress Powder          14 

Uklidnění
B Vitamine                         27 
Mare, Foal & Youngstock  27 
General Purpose 
Supplement                       28 
Vitamin E and 
Selenium Plus                    28 

Vitalita

První pomoc

Laminaze                           15 
Cushinaze                          15 

Metabolické poruchy

Appy Treats                        22 
Minty Treats                       22 
Seaweed                            22 
Garlick liquid (Česnek)       22 
 

Zdraví

Love the SKIN he’s in  
Skin Wash                          31 
Love the SKIN he’s in  
D-Itch Lotion                      31 
Love the SKIN he’s in  
D-Itch Supplement            31 
Love the SKIN he’s in  
Skin Salve                          32 
Love the SKIN he’s in  
Mud Gard Supplement     32 
Love the SKIN he’s in  
Mud Gard Barrier Cream  32 

Kůže

Superflex Powder               9 
Superflex Liquid                  9 
Superflex Senior                  9 
Comfort                             10 
Devil’s Relief                      10 
 

Profeet Powder                 11 
Profeet Liquid                   11 
Profeet Pellets                   11 
Profeet Rock Hard            12 
Profeet Hoof Moist           12 
Hoof Oil                             12 
Biotin Plus                         12 

Kopyta

Respirator                          17 
Respirator Boost               17 
Kof Eze                              17 

Dy�chání

NaturalintX Poultice           35 
Aloe Vera Purple Spray     35 
MSM Ointment                  36 
Arnica Gel                          36 

Péče

Echinacea Plus                 29 
Immuforte Powder            29 
BLK                                    29 
Shake Relief                       30 
D-Tox                                 30 

Imunita

Péče o kožené výrobky
Sheer Luxe 
Leather Balsam                 37 
Sheer Luxe  
Leather Food                     37 
Leather Saddle Soap        38 
Leather Quick Clean         38 

Veterinární podpora
GastriVet Pellets                21 

NAF-A5-40pp-czech-brochure-19.qxp_0  24/09/2019  16:15  Page 5



Ujistěte se, že váš kůň dostává pětihvězdičkovou péči, jakou si zaslouží, 
přidávejte mu přípravky řady Five Star každý den do krmení. 

Více na www.naf-equine.cz 

Ať už dáváte přednost bylinným či na antioxidanty bohatým přípravkům, víme, 
že z našeho přehledného sortimentu si snadno vyberete. Pokud byste měli 
jakékoliv otázky, rádi Vám je zodpovíme na telefonu: +420 226 254 194 

Rádi vám pomůžeme zorientovat se v naší nabídce a vybrat ten správný 
výrobek právě pro vašeho koně. 

Naše prémiová Pětihvězdičková řada SUPERFLEX, OPTIMUM, PROFEET, 
MAGIC, OESTRESS, RESPIRATOR a LAMINAZE představuje šest z našich 
kategorií, které mají jasné benefity a jsou podložené studiemi. Dále jsou doplněny 
řadou bylinných nebo na antioxidanty bohatých přípravků, stejně tak jako více 
tradičními alternativami, které pocházejí přímo z přírody.

Vy�kon Uklidnění
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Vitalita První pomoc Zdraví Metabolické 
poruchy

Péče Péče o kožené 
vy�robky

Veterinární 
podpora

Kůže Imunita
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Kvalita
Kvalita je srdcem všeho, co děláme a všechny naše 
výrobky nesou pečeť garance kvality, která udává 
ten nejvyšší standard, kterého se držíme v průběhu 
celého výrobního procesu. Důsledné testování 
výrobků a přísná kontrola kvality sledují a zajišťují 
bezchybné dodržování výrobních norem.
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ZDROJE

VÝVOJ

PLNĚNÍETIKETOVÁNÍBALENÍ

VÝROBA DLE 
PŘESNÉ 

RECEPTURY 

VÝROBA DLE PŘESNÉ 
RECEPTURY 

PLNĚNÍ ETIKETOVÁNÍ

BALENÍ

Jsme držiteli akreditace UFAS (Universal Feed Assurance Scheme) a garantujeme 
plnou dohledatelnost u všech ingrediencí, které používáme do našich receptur. 
Veškeré komponenty našich výrobků vybíráme dle pokynů FEI pro “čistý sport”. 

Kromě toho se řídíme požadavky BETA NOPS code, který určuje standard pro 
kontrolu přirozeně se vyskytujících zakázaných látek. Jsme 100% odhodláni nejen 
splnit, ale i překonat vysoké nároky těchto organizací.  
Naši odborníci monitorují všechny receptury od  
pilotních šarží až po hotový produkt a dokumentují  
HACCP kontrolní postupy během celého výrobního  
procesu, aby zajistili jednotně bezpečný výrobek  
s plnou dohledatelností. 
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6 
VYSKLADNĚNÍFINÁLNÍ PRODUKTY

SKLAD SUROVIN

PŘÍJEM ZBOŽÍ

ČIŠTĚNÍ VODY

LISOVÁNÍ SUROVIN PRO 
ZÍSKÁNÍ EXTRAKTŮ LOUHOVÁNÍ

Všechny produkty jsou prodávány v obalech odolným proti násilnému 
otevření. Pokud jde o kvalitu, vždy jsme o krok napřed. 

Jsme hrdí, že žádný z výrobků NAF nikdy nevedl k pozitivnímu 
dopingovému testu. 
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Vitamíny a minerály
Výzkum čím dál více potvrzuje, že i vysoce zatěžovaní závodní koně a 
poníci podávají lepší výkony, pokud se krmí jednoduchou stravou s 
vysokým obsahem vlákniny, podpořenou správně zkombinovaným 
nutričním doplňkem pro vyrovnání živin.
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Five Star Optimum Feed Balancer 

OPTIMUM navrací a zachovává pětihvězdičkovou kondici a zdraví. Také 
maximalizuje nutriční hodnotu denní krmné dávky a optimalizuje zdraví a 
efektivitu trávicího ústrojí. OPTIMUM se dodává v koncentrovaných peletách. 
Každá z nich splňuje ty nejvyšší možné požadavky na krmný doplněk. Mají 
skvělou chuť a jsou bez cukru.  

OPTIMUM je sestaven s ohledem na krmnou dávku každého koně. Jeho 
složení je optimální jak pro rekreační koně krmené krmivy s vysokým obsahem 
vlákniny a nízkým obsahem jádra, tak i pro krmnou dávku závodních koní a 
koní v zátěži. OPTIMUM lze snadno krmit přímo z ruky. OPTIMUM je výtečný 
pro každého koně, od rodinného poníka až po výkonného závodníka. Je to 
optimální výběr pro každého. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Balení: 3 kg. 

3 kg balení vydrží (při krmení 100 g denně) přibližně na 30 dní. 

OPTIMÁLNÍ PŘÍPRAVEK

OPTIMÁLNÍ 
ZDRAVÍ
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Superflex Powder and Liquid 
Klouby koní se musí potýkat s extrémním tlakem a nejčastěji  
se tak první známky opotřebení objeví na chrupavce. Proces 
rozpadu kloubu začíná řídnutím synoviální tekutiny (kloubního mazu) a 
změnami na ochranné vrstvě kloubního pouzdra. 

První příznaky bývají často téměř nerozpoznatelné, ale postupem času se 
zhoršují, až již kůň dále není schopen efektivně pracovat. Superflex je tou 
správnou kombinací: vědecky vyvážený poměr okamžitě vstřebatelného 
glukosaminu a chondroitinu, to nejkvalitnější MSM a kvalitní  
antioxidační složka, vyvinutá výhradně k tomu, aby eliminovala  
přebytečné toxiny hromadící se v okolí kloubu. Obsahuje  
klíčové složky ve správné rovnováze a v optimálních poměrech,  
vyvinutých během pětadvacetileté práce s koňmi. 
 

Zdravé klouby jsou obzvláště důležitým faktorem jak pro závodní, tak i 
pro rekreační koně. Ať už je poslání koně jakékoliv, pokud je narušena 
pružnost kloubů, je ovlivněn jeho výkon i celková pohoda. Kůň může 
začít kulhat. Použití kvalitních složek krmných doplňků jako je 
glukosamin a chondroitin sulfát je dnes standardem mnoha produktů.  
Způsob, jakým jsou tyto látky použity, jejich správný poměr a 
koncentrace, to je to, co odlišuje nejkvalitnější přípravky na klouby (jako 
je SUPERFLEX) od ostatních.
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FIVE STAR

PRODUCT

Naším cílem je podpořit 
zdraví kloubů vašich koníKlouby

Superflex Powder (prášek)  
Balení: 800 g, 1,6 kg & 3,2 kg 
800 g balení vydrží (při krmení 13 g denně) přibližně na 60 dní. 

Superflex Liquid (tekutý)  
Balení: 1 l. 
1 l balení vydrží (při krmení 15 ml denně) přibližně na 66 dní. 

 

Superflex Senior 

Pětihvězdičkový Superflex Senior je unikátní přípravek, který splňuje jeden z 
nejvyšších požadavků při podpoře zdravých kloubů u koňských seniorů. 
Obsahuje klíčové složky ve správné rovnováze, jako jsou 
přírodní zdroje Omega 3 mastné kyseliny nebo přírodní 
antioxidanty, vylučující přebytečné toxiny, které se mohou 
hromadit v okolí kloubů.  
Tím zajišťuje podporu zdravých kloubů u aktivních starších  
koní nebo poníků. 
Balení: 660g. 
Balení 660 g vydrží (při krmení 22 g denně) přibližně na 30 dní. 
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Devil's Relief 

Devil’s Relief je kombinací bylinných výtažků, tinktur a čertova drápu – rostliny 
pocházející z Afriky (harpagofyt ležatý). Devil’s Relief poskytuje úlevu  
ztuhlým kloubům a při drobných poraněních, naražení, natažení,  
namožení nebo odřeninách. Devil’s Relief lze krmit všem koním a  
poníkům s výjímkou březích klisen. Od roku 2016 je harpagosid na  
seznamu zakázaných látek FEI, není tedy možné tento přípravek  
krmit koním, kteří se účastní závodů. 
Balení: 1 l. 
1 l balení vydrží (při krmení 20 ml denně) přibližně na 50 dní. 
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Comfort 

Pro absolutní úlevu, když ji kůň opravdu potřebuje. Comfort  
je přírodní cesta k poskytnutí úlevy koním starším či těm, kteří  
potřebují dodatečnou podporu. Obsahuje přírodní složky známé  
pro své bolest tišící účinky. S přípravkem Comfort lze závodit  
dle pravidel FEI a může se krmit všem koním a poníkům včetně  
březích klisen. 
Balení: 1 l. 
1 litrové balení vydrží (při krmení 30 ml denně) přibližně na 33 dní. 
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PROFEET Powder (prášek)  
Balení: 1,3 kg. 
1.3 kg balení vydrží (při krmení 33 g denně) přibližně na 39 dní. 

PROFEET Liquid (tekutý)  
Balení: 1 l.  
1 l balení vydrží (při krmení 25 ml denně) přibližně na 40 dní. 

PROFEET Pellets (pelety) 
Balení:  3 kg.  
3 kg balení vydrží (při krmení 100 g denně) přibližně na 30 dní. 

 

PROFEET Powder (prášek), Liquid (tekutý) a Pellets (pelety) 
Přípravek byl vyvinut veterinárními lékaři a doporučen předními 
kováři. PROFEET nabízí pětihvězdičkovou nutriční podporu pro 
růst a zdraví kopyt a jejich ochranu před popraskáním a lámavostí. 

Biotin je již dlouho uznáván jako zásadní živina pro výživu kopyt. PROFEET 
zajišťuje doporučenou dávky biotinu v kombinaci s dalšími klíčovými živinami 
jako je methionin, organicky vázaná síra, zinek a kvalitní směs vitamínů a 
minerálů. 

PROFEET je unikátní také tím, že obsahuje komplex antioxidantů na přírodní 
bázi, jehož účinek je vědecky ověřen. Antioxidanty podporují zdraví kopyt, 
srsti a celého organismu. Dermis (kůže i kopyt), je nejrozsáhlejší orgán v těle 
a často odráží celkový zdravotní stav; slabá kopyta a srst 
mohou svědčit o celkovém přetížení organismu.  

PROFEET podporuje zdraví jater tím, že napomáhá odvádět 
nahromaděné toxiny. Tato celková očista organismu se projeví  
i na lesklé srsti a silných, zdravých kopytech.

Vliv krmení na celistvost kopyt je potvrzen kováři i 
výživovými specialisty. Zajištění každodenní cílené 
nutriční podpory může mít obrovský vliv na zdraví a 
růst kopyt vašeho koně.
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FIVE STAR

PRODUCT

Kopyta Naším cílem je kvalitní výživa 
a ochrana kopyt vašeho koně
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PROFEET Hoof Moist 

Zcela přírodní krém na vodní bázi pro zachování vlhkosti v kopytech. Hoof 
Moist je hydratační přípravek, který proniká skrz kopytní rohovinu, neuzavírá ji 
a nenarušuje přirozenou rovnováhu vlhkosti. Hoof Moist pomůže  
zlepšit stav suchých, popraskaných kopyt během teplých letních  
měsíců a také u koní chovaných na podestýlce, která vysušuje  
kopyta. Pravidelná každodenní aplikace poskytne prémiovou  
péči o kopyta a dodá přirozený, zdravý vzhled. 
Balení: 900 g. 
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PROFEET Rock Hard 

Prémiový přípravek, který kopyta ztvrdí, chrání proti lámavosti, posiluje  
měkká chodidla kopyt a dezinfikuje střelky náchylné na plísně a bakterie. 
Obsahuje organicky vázanou síru pro maximální celistvost kopytní rohoviny. 
Balení: 250 ml. 

 

Biotin Plus 

NAF Biotin Plus obsahuje methionin, MSM, zinek a vápník pro zdravá kopyta. 
Je vědecky prokázáno, že dostatek biotinu podporuje  
zdraví kopyt. Biotin Plus dodává 15 mg biotinu denně  
a je ideální pro každodenní udržování zdravých kopyt. 
Balení: 1.5 kg, 3 kg & 2 kg náhradní náplň 

1,5 kg balení vydrží (při krmení 50 g denně) přibližně na 30 dní. 

Hoof Oil 

Vysoce kvalitní olej dodá kopytům přirozeně lesklý vzhled.  
Balení: 500 ml. 
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Magic Powder (prášek) and Liquid (tekutý) 
Magic Powder je osvědčený přípravek s organicky vázaným 
hořčíkem obsaženým v unikátní kombinaci bylin, živin a 
probiotik. Hořčík je nezbytnou živinou pro zdraví koně a mezi jeho role patří 
regulace nervového napětí a uvolnění svalů. Tato unikátní směs hořčíku a bylin 
umožňuje koním zvládnout vše, co je od nich požadováno v klidu, v pohodě a 
s maximálním soustředěním.  
Magic Liquid je tekutý přípravek na bázi hořčíku. Obsahuje stejnou jedinečnou 
bylinnou kombinaci, která je použita v Magic Powder. Jeho výhodou je, že 
aktivní složky bylin jsou extrahovány do tinktur a to je činí mnohem  
lépe využitelnými. Uklidňující účinek je rychleji patrný. Jedinečné  
složení tohoto produktu bylo nezávisle testováno stejně, jako všechny 
produkty řady Five Star. Testování potvrdilo opakovaně prokazatelné  
výsledky. 

Naše řada uklidňujících přípravků a krmných doplňků pro koně 
odstraňuje příčiny stresu hormonálního či výživového původu. 
Pomůže vašemu koni udržet si stálý temperament, klid a 
koncentraci od rána do večera každý den.

Naším cílem je klidný a 
soustředěný kůň – každý denUklidnění

FIVE STAR

PRODUCT

Magic Powder (prášek)  
Balení: 1,5 kg & 3 kg 
1,5 kg balení vydrží (při krmení 25 g denně) přibližně na 60 dní. 

Magic Liquid (tekutý) 
Balení: 1 l.  
1 litrové balení vydrží (při krmení 25 ml denně) přibližně na 40 dní. 

Instant Magic 

Využívá organicky vázaný hořčík podporovaný unikátní směsí 
bylin pro okamžitý uklidňující efekt. Instant Magic se doporučuje 
koním, kteří potřebují zklidnit okamžitě, na omezenou dobu  
např. při potencionálně stresujících situacích, jako jsou závody, 
stříhání, cestování, kování nebo ošetření zubů. Lze jej také 
podávat v případě potřeby pravidelně pro zvýšení efektu  
Magic Powder jako krmný doplněk.  

Používání Instant Magic není v rozporu s pravidly FEI a je  
bezpečné pro všechny koně. 

Balení: 30 ml aplikátor, 3 x 30 ml aplikátory v krabičce. 
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Oestress Powder (prášek) and Liquid (tekutý) 

Jako všechna zvířata, i klisny často zažívají stejný stres z 
hormonální nerovnováhy jako jejich hřebčí protějšky. Příznaky 
mohou být změny nálad, agresivita, nesoustředěnost, vznětlivost a omezená 
výkonnost. Vaječníky se nacházejí hned za sedlem a to znamená, že pocit 
nepohodlí často vede k nechuti pracovat hřbetem, švihání ocasem a někdy i 
vyhazování a kopání.  

Unikátní komplex Oestress dodává klisnám extrakty z bylin, které byly 
používány po staletí na podporu hormonální rovnováhy. Tím, že vylepšíte 
výživu vaší klisny přípravkem Oestress, pomůžete jí tak přirozeným způsobem 
vyrovnat hladinu hormonů, umožníte jí, aby se uvolnila a mohla se pohodlně 
soustředit na práci. Oestress krmte především během jarních a letních 
měsíců. Dávky lze případně zvýšit v průběhu říje. Oestress je ale možné krmit i 
celoročně. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Hormonální  
rovnováha
Naše řada uklidňujících přípravků a 
krmných doplňků pro koně odstraňuje 
příčiny stresu hormonálního či výživového 
původu. Pomůže vašemu koni udržet si 
stálý temperament, klid a koncentraci od 
rána do večera každý den.

Uděláme z 
vaší klisny 
anděla

FIVE STAR

PRODUCT

Oestress Liquid (tekutý) 
Balení: 1 l. 
1 l balení vydrží (při krmení 25 ml denně) přibližně na 40 dní. 

Oestress Powder (prášek)  
Balení: 500 g. 
1 kg balení vydrží (při krmení 33 g denně) přibližně na 30 dní. 
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Pro koně náchylné ke schvácení kopyt a ostatním metabolickým 
poruchám. Náš tým veterinářů a výživových specialistů pečlivě sestavil 
řadu vyspělých krmných doplňků pro koně, které pomůžou, když 
standardní výživa a péče nestačí.

Laminaze 
Pro koně, kteří mají sklony ke schvácení kopyt jsou správné 
krmení a péče životně důležité. Samy o sobě nemusí být vždy 
dostačující. Laminaze je unikátní směsí přírodních antioxidantů, živin, 
organicky vázané síry a probiotických kultur, které tvoří klíčovou podporu 
zažívání koní náchylných ke schvácení. Spolu s dalšími specifickými živinami 
vytvářejí chutný přípravek pro zachování zdravých kopyt, zlepšení výživy a 
životního stylu. 

Laminaze obsahuje všechny klíčové živiny pro výživovou podporu koní a 
poníků s insulinovou rezistencí. Krmte během období  
zvýšeného rizika v krmné dávce s vysokým obsahem  
vlákniny a nízkým obsahem koncentrovaných krmiv. 
Balení: 750 g  
750 g balení vydrží (při krmení 25 g denně) přibližně na 30 dní. 

Cushinaze 
Vyvinut, aby dodal nutriční podporu hypofýze a optimalizoval zažívání. Proces 
stárnutí může ovlivnit koně a poníky mnoha různými způsoby. Stále častěji se 
objevuje porucha funkce hypofýzy, a to nejen u koní s inzulinovou rezistencí 
(IR). To může vést ke zkudrnatění srsti, která nevylíná, ke špatné kondici, 
nadměrnému pití, letargii a častým problémům s kopyty a schvácením. 
Cushinaze dodá nezbytnou imunitní podporu pro celkové  
zdraví a vitalitu. 

Doporučujeme všem koním a poníkům, u kterých krevní  
testy potvrdily poruchu funkce hypofýzy nebo kteří vykazují  
jeden či více klinických příznaků tohoto nemocnění. 
Balení: 1 kg  
1 kg balení vydrží (při krmení 25 g denně) přibližně na 40 dní. 

 

FIVE STAR

PRODUCT

Naším cílem je, aby si váš 
kůň zachoval svůj životní 
styl ať už je kdekolivMetabolické poruchy
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Respirační systém koní je neustále ohrožován vnějšími faktory, jako je 
vysoká koncentrace pylů, prachu a spor plísní ze sena a podestýlky. Ve 
většině případů se záležitost vyřeší úpravou managementu ustájení. 
Dýchací systém u náchylnějších koní lze podpořit stravou, resp. 
specificky sestavenými krmnými doplňky.

Naším cílem je zajistit optimální funkci 
plic s maximální dechovou kapacitouDýchání

Respirator 
Respirator je unikátní směsí látek, které podporují imunitní 
systém sliznic dýchacího traktu a choulostivou tkáň  
samotných plic. 

Respirator se doporučuje všem koním, u kterých se projevují příznaky 
zhoršené funkce plic způsobené spory plísní, vzdušnými alergeny, pylem  
a prachem. Lze jej také použít v případě, že je váš kůň ve stádě, které 
vykazuje známky respiračních potíží.  

Když potřebujete zasáhnout rychle, silný Respirator boost podpoří 
obranyschopnost dýchacího ústrojí dokonalou směsí živin a  
umožní jejich rychlé vstřebání. Esenciální oleje z eukalyptu a  
hřebíčku zvyšují cílenou imunitní podporu.

FIVE STAR

PRODUCT

Respirator Powder  
Balení: 1 kg  
1 kg balení vydrží (při krmení 33 g denně) přibližně na 30 dní. 

Respirator Boost 
Balení: 1 l 
1 l balení vydrží (při krmení 30 ml denně) přibližně na 33 dní. 

Kof Eze 
Kof Eze je velmi chutný sirup, který obsahuje tea tree a peprmint  
pro zklidnění dýchacích cest. Může být podáván spolu s dalšími 
přípravky určenými pro podporu dýchacího ústrojí. Podávejte 
bezprostředně před zátěží. 
Balení: 500 ml. 
500 ml balení vydrží (při krmení 50 ml denně) přibližně na 10 dní. 
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FIVE STAR

PRODUCT

Zažívání
Pro udržení vašeho koně v super kondici je řada NAF doplňků pro 
zažívání neocenitelná. Pokrývá všechny důležité látky nezbytné 
pro zdraví střevního traktu a celého trávicího systému koní. Ať už 
usilujete o to, aby váš kůň byl v perfektní výstavní kondici, aby 
shodil přebytečná kila či centimetry, nebo když hledáte něco pro 
podporu podrážděného, citlivého zažívání, NAF má pro vás vždy 
ten správny ́ produkt.

GastriAid 
Četnost žaludečních vředů u koní vzrůstá, a to nejen u těch dostihových. 
GastriAid je přípravek vytvořený předními světovými odborníky na veterinární 
výživu. Obsahuje přírodní antacida, která pomáhají chránit žaludeční stěnu 
před překyselením, zatímco pre a probiotika vyrovnávají  
hodnotu pH uvnitř trávícího systému. Tyto složky spolu  
s bylinnými výtažky poskytují každodenní ochranu a péči 
zažívacímu traktu. 
 
Balení: 1,8 kg 
1,8 kg balení vydrží (při krmení 60 g denně) přibližně na 30 dní. 

 

In the Pink Powder 

Výživová podpora trávení je základním stavebním kamenem zdraví a vitality koní. In the 
Pink Powder je koncentrovaný krmný doplněk s živými probiotickými kulturami pro 
skvělou kondici. 

Moderní život koně – to jsou průmyslově zpracovávaná krmiva, časté závody, 
pravidelný trénink a cestování. To vše může vést jak k nervovému, tak i metabolickému 
stresu a následné ztrátě kondice. In the Pink Powder je jedním z nejdokonalejších 
výživových preparátů pro sportovní a hobby koně. Je to unikátní, koncentrovaný 
krmný doplněk obsahující mimo jiné i živé kvasinky a probiotika, které povzbuzují 
činnost střev a přirozený trávicí proces. 

Umožňuje koním naplno využít jejich denní krmnou dávku  
a udržet si perfektní kondici. Díky obsahu vysoce kvalitních  
vitamínů, minerálů a stopových prvků podporuje přípravek  
skvělé zdraví, vitalitu a výkonnost Vašeho koně. 
Balení: 1,4 kg. 
1,4 kg balení vydrží (při krmení 24 g denně) přibližně na 60 dní. 

Naším cílem je udržet vašeho 
koně ve skvělé kondici
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In The Pink Senior 

In The Pink Senior je speciálně vytvořen tak, aby splňoval nároky na výživu 
starších koní a poskytl jim veškerou podporu, kterou potřebují pro to, aby zůstali 
aktivní a cítili se vždy mladí. In The Pink Senior pomáhá vybalancovat výživu a 
nároky trávicího systému. Obsahuje prebiotika i probiotika  
pro prvotřídní podporu střev a dodává všechny vitamíny a  
minerály, které starší koně potřebují pro celkové zdraví. 
Balení: 1,8 kg 
1,8 kg balení vydrží (při krmení 30 g denně) přibližně na 60 dní. 

Haylage Balancer 
Je zcela přírodní krmný doplněk, který pomůže vašemu koni maximalizovat 
příjem vlákniny a zároveň si udržet zdravé zažívání. Je sestaven tak, aby 
doplňoval stravu bohatou na senáž. Haylage Balancer pomáhá zklidnit 
zažívání tím, že minimalizuje produkci kyselin v žaludku a zároveň přebytečné 
kyseliny neutralizuje. Haylage Balancer pomáhá také  
maximalizovat trávení vlákniny tím, že zpomaluje proces  
průchodu částečně strávené potravy tlustým střevem. 
Balení: 1,8 kg 
1,8 kg balení vydrží (při krmení 60 g denně) přibližně na 30 dní. 

Thrive 

Ideální pro koně a poníky, kteří trpí řídkou stolicí, překyselením a opakovanými 
trávicími potížemi. Thrive obsahuje přírodní jílový minerál,  
který zpomalí rychlost, kterou potrava prochází trávicím  
traktem a umožní tak lepší vstřebání živin. 
Balení: 1,4 kg & 3 kg 
1,4 kg balení vydrží (při krmení 68 g denně) přibližně na 20 dní. 
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Veterinární podpora
Špičkoví světoví veterináři ve spolupráci s NAF vyvinuli novou, 
revoluční řadu krmných doplňků určených jako podpora při 
medikaci předepsané veterinářem nebo k rekonvalescenci po 
ukončení léčby. Tyto ověřené receptury jsou čistě přírodní a 
poskytují vašemu koni podporu pro maximalizaci účinků 
veterinárních léčivých přípravků či veterinárních zákroků.

Naším cílem je  
podporovat koně s  
problémy se zažíváním.

GastriVet Pellets 

Produkt GastriVet pelety je založen na čistě přírodní receptuře vyvinuté předními 
odborníky na výživu a doporučované špičkovými veterináři. Klinicky ověřené 
účinky spočívají zejména v podpoře zdravé střevní mikroflóry, potlačování 
zánětlivých procesů, ochraně žaludečních stěn před účinky žaludečních kyselin 
a vyrovnávání pH. Je ideálním řešením pro závodní či sportovní koně.  
GastriVet může být použit jako pomoc pro rychlé zotavení po veterinárním 
zákroku jako součást rekonvalescence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balení: 2 kg 
2kg balení vydrží (při krmení 66 g denně) přibližně na 30 dní. 
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Minty Treats 

NAF mátové pamlsky jsou 100 % přírodní a obsahují ingredience  
té nejlepší kvality včetně pečlivě vybrané, kvalitní máty. Můžete  
bez obav nabídnout svému koni zdravý a chutný pamlsek. 
 

Balení: 1 kg. 

 

Appy Treats 

Chutné a zdravé Appy Treats jsou vyrobeny z nejlepších 
přírodních surovin včetně zdravých jablek. Váš kůň si je zamiluje. 
Balení: 1 kg. 

Naším cílem je nabídnout vašemu koni co 
nejlepší výběr, takový, jaký by měl v přírodě

Matka příroda ví vše nejlépe a my věříme, že pokud chcete 
koně krmit čistě přírodními produkty bez příměsí, měli byste 
mít možnost krmit tím nejlepším. Proto jsme pro vašeho 
koně pečlivě vybrali naši řadu krmných doplňků pro zdraví 
s ohledem na jejich čistotu a kvalitu, aby si váš kůň 
pochutnal.

Zdraví

Seaweed (Mořské řasy) 

Čistý, přírodní zdroj vitamínů a minerálů nezbytných 
pro celkové zdraví. 
Balení: 2 kg. 

2 kg balení vydrží (při krmení 50 g denně) přibližně na 40 dní. 
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M Power 

M Power je špičkový nutriční přípravek pro podporu zdravého a přirozeného 
nárůstu svalové hmoty. Je oblíbený mezi závodními jezdci, kteří již ověřili jeho 
účinnost a stále se k němu vracejí. Má unikátní složení, přírodní bázi, je bohatý 
na aminokyseliny, které jsou, jako stavební kameny bílkovin, nezbytně důležité 
pro růst zdravé svalové tkáně a přírodní antioxidanty, jež spolu s bylinnými 
složkami zajišťují správnou a dlouhodobou funkci svalů. Tyto hlavní složky jsou 
podpořeny nezbytnými vitamíny a stopovými prvky, dále pak živinami a 
doplňkovými látkami včetně živých kvasinek, které optimalizují trávící proces a 
tím umožňují efektivní využití klíčových složek pro stavbu svalů. 

M Power je vytvořen pro podpoření přirozeného růstu  
svalů u mladých, rostoucích koní, ale též u koní, kteří  
měli delší přestávku v práci nebo vykazují známky úbytku  
svalů. Při každodenním krmení pomáhá M Power závodním  
koním rozvíjet sílu, výkon a vitalitu. 
Balení: 900 g. 
900 g balení vydrží (při krmení 30 g denně) přibližně na 30 dní. 

M Fit 

M FIT je vyvinut pro podporu svalů. Není to jen pouhý vitamín 
E, M FIT obsahuje živiny, které jsou známé a prospěšné při 
podpoře zdravých svalů, jejich činnosti nebo zotavení bez 
nutnosti přidání dodatečné energie. Přidejte M FIT do 
každodenní dávky krmení, abyste přirozeně podpořili  
zdravé svaly vašeho koně. 
 

Balení: 1 l. 

1 l balení, podávané po 30 ml denně, vydrží přibližně 30 dní. 

 

Výkon
Správná nutriční podpora může představovat 
významný rozdíl pro zdraví a výkonnost vašeho 
koně a pomoci mu tak podávat ty nejlepší výkony.

Naším cílem je optimalizovat 
výkonnost vašeho závodního koně
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Ice Cool, Ice Cool Gel 

Ice Cool je chladová terapie pro unavené nohy pro každého závodního koně. 
Aby mohl dlouhodobě podávat skvělý výkon, je podpora nohou nutností. 
Občas je nutné unavené nohy krátce a rychle nebo naopak dlouhodobě 
zchladit. Produkty Ice Cool byly vyvinuty, aby  
přirozeně chladily, uklidňovaly a zpevňovaly  
bolavé, unavené nohy a šlachy po náročném 
výkonu.

Electro Lytes 

Tekuté elektrolyty nahrazují nezbytně důležité soli, které  
koně vylučují z těla pocením v horkém počasí či během 
náročného tréninku. Electro Lytes mohou být podávány  
ve vodě (nejlépe vlažné), ve vlhkém krmení nebo přímo  
do huby. 
Balení: 1 l. 
1 litrové balení vydrží (při krmení 30 ml denně) přibližně na 33 dní. 

Ice Cool 
Balení: 3 kg. 

Ice Cool Gel 
Balení: 2.5 kg. 
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EnerG 
Koně během výkonu ztrácí množství minerálů jako např. železo. To může vést 
k letargii a snížené výkonnosti a pokud se problém neřeší, může vyústit až v 
anémii. Zde přichází ke slovu EnerG, který je nejen bohatý  
na železo, ale také obsahuje ve správné rovnováze minerály  
jako měď a zinek. Oba tyto prvky jsou důležitými živinami,  
které kůň potřebuje proto, aby mohl maximálně zužitkovat  
doplňkové železo a mohl tak optimalizovat energetický  
metabolismus. Krmte závodím koním a koním ve velké zátěži  
pro podpoření využití energie. Lze také krmit terapeuticky při  
oslabení imunitního systému nebo pokud dojde ke snížení  
hodnot krevního obrazu či letargii. 
Balení: 2 l. 
2 l balení vydrží (při krmení 30 ml denně) přibližně na 66 dní. 

 

EnerG Shot 

EnerG Shot je koncentrovaná výživová směs sestavená z 
esenciálních aminokyselin, organicky vázaného železa a 
elektrolytů pro podporu energetického metabolismu a tvorby 
červených krvinek. 

Pomáhá také nahradit ztráty elektrolytů, které vznikají pocením. 
Díky aplikátoru je snadné EnerG Shot kdykoli rychle použít.  
Ideální na závody a trénink.  

Pro dlouhodobou podporu podávejte tekutou formu EnerG. 
 
Balení: 30 ml & 3 x 30 ml. 

Výkon
Správná nutriční podpora může představovat 
významný rozdíl pro zdraví a výkonnost vašeho 
koně a pomoci mu tak podávat ty nejlepší výkony.

Naším cílem je optimalizovat 
výkonnost vašeho závodního koně
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D-Ty 

D-Ty obsahuje vědecky ověřené antioxidanty z přírodních zdrojů pro vyloučení 
nahromaděných volných radikálů z organismu. Dále obsahuje optimální 
hladinu vitaminu E a esenciální stopové prvky pro zajištění 
vrcholové výkonnosti svalů. Krmte při intenzivním tréninku 
nebo v průběhu náročné závodní sezóny. 
 

Balení: 500 g. 

500 g balení vydrží (při krmení 22 g denně) přibližně na 22 dní 

 

Recover 

Silná antioxidační receptura pro uvolnění svalů. Recover je 
nejvhodnější podávat po namáhavém tréninku a závodech,  
podpoří se tak přirozený proces zotavení. Krmte po dobu alespoň 
pěti dnů po sobě, pomůžete tak udržet pohyblivost a výkonnost. 
Balení: 500 ml. 
500 ml balení vydrží (při krmení 100 ml denně) přibližně na 5 dní. 

Electro Salts 

Pocení koní během tréninku nebo za teplého počasí způsobuje 
nejen ztrátu tekutin, ale také nezbytně důležitých solí, hlavně 
sodíku, draslíku, chloridu a hořčíku. Electro Salts pomáhá 
nahradit tyto důležité soli, které se ztrácí během pocení. Krmte 
po jakémkoliv těžším tréninku nebo pravidelně během velkých 
veder. Může se jednoduše přidávat do krmení nebo  
rozpuštěný ve vodě. 
Balení: 1 kg. 
1 kg balení vydrží (při krmení 30 g denně) přibližně na 33 dní. 
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Naším cílem je, aby váš kůň stále 
dobře vypadal a skvěle se cítil

Mare, Foal & Youngstock 
Doplněk se širokým spektrem vitamínů a minerálů. 
Dodává vápník a fosfor v těch správných dávkách pro 
správný vývoj kostí, a rovněž i zinek a železo, které 
zajišťují vstřebání těchto živin do kostí. Může se krmit 
březím klisnám, hříbatům a mladým koním. 
Balení: 1,8 kg. 
1,8 kg balení vydrží (při krmení 60 g denně) přibližně na 30 dní. 

 

Aby váš kůň vypadal zdravě a cítil se skvěle 
je důležité, aby dostával denní dávky vitamínů, 
minerálů a stopových prvků. Rádi bychom vám 
nabídli výběr toho nejlepšího z přírody, a tak 
velmi opatrně vybíráme naše přípravky řady 
Vitalita dle jejich čistoty, jakosti a celistvosti.

Vitalita

B Vitamine 
Doplnění vitamínu B může být pro koně velmi prospěšné. Koně při vyšším 
zatížení mohou ztratit schopnost vyprodukovat nebo zužitkovat vitamín B 
z krmné dávky. Proto je nezbytné tento vitamín doplnit pro 
udržení dostatečné vitality a dobrého zdraví.  

Vitamín B také pomáhá koním v jarních měsících rychleji a 
efektivněji přelínat a získat tak krásně lesklou letní srst.  

NAF Vitamín B v tekuté formě je chutný, bez přídavku cukru 
nebo barviv a obsahuje jen vše dobré, co váš kůň potřebuje. 

 
Balení: 1 l. 
1 l balení, vydrží (při krmení 30 ml denně) přibližně na 33 dní. 
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General Purpose Supplement 

Vytvořen, aby doplňoval stravu s vysokým obsahem  
vlákniny. Ideální pro všechny koně a poníky, kteří dostávají  
koncentrovaná krmiva v menších dávkách, než je  
doporučeno výrobcem. 
Balení: 3 kg. 
3 kg balení vydrží (při krmení 60 g denně) přibližně na 50 dní. 

 

Vitamin E and Selenium Plus 

Podporuje svalovou funkci u koní v zátěži a je  
obzvláště vhodný do míst s nízkým obsahem  
selenu v půdě. Obsahuje selenové kvasnice,  
které se považují za bezpečnější,  
než jejich anorganická forma. 
Balení: 1 kg & 3 kg. 
3 kg balení vydrží (při krmení 45 g denně) přibližně na 66 dní. 
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Echinacea Plus 

Všichni někdy potřebují dodatečnou pomoc, zejména koně ve velké zátěži, kteří 
jsou často na cestách, anebo je čekají jiné výzvy. Echinacea je možná 
nejznámější bylinou na podporu imunitního systému. Výzkum ukazuje,  
že Echinacea také podporuje zdraví červených krvinek, které jsou pro  
sportovní koně nezbytné. Echinacea Liquid poskytuje tu nejlepší  
každodenní podporu imunitnímu systému. 
Balení: 1 l. 
1 litrové balení vydrží (při krmení 30 ml denně) přibližně na 33 dní. 

BLK 

Nutriční podpora krve, jater a ledvin, které samy tělo zbavují škodlivin a toxinů. 
Tím, že se zaměříme na tyto orgány a dodáme jim specifickou bylinnou 
podporu, jako je například ostropestřec mariánský a smetánka lékařská, 
můžeme zlepšit výživu koně a umožnit tak těmto orgánům, aby si 
pomohly samy. BLK také obsahuje vědecky ověřené antioxidanty z 
přírodních zdrojů, které vyloučí z těla nahromaděné volné radikály. 
Balení: 500 g. 
500 g balení vydrží (při krmení 15 g denně) přibližně na 33 dní. 

Nedostatečná funkce imunitního systému ovlivňuje pohodu 
a výkonnost koně. Naše řada „Imunita“ využívá speciálně 
vybrané složky kombinované s látkami bohatými na 
antioxidanty, aby nabídla vašemu koni bezkonkurenční 
nutriční podporu obranyschopnosti organismu.

Imunita Naším cílem je znovu obnovit 
rovnováhu u vašeho koně

Immuforte Powder 

Když je imunitní systém oslaben, je jen velmi těžké udržet dobrý zdravotní stav koně. 
Příznaky mohou zahrnovat zhoršení kondice, slabost, špatný krevní obraz a ne moc 
dobré výkony. Immuforte dodává tělu unikátní směs, která podporuje imunitní 
systém. To je například Echinacea (nejznámější bylina na podporu imunitního 
systému) a také probiotické kvasinky, které jsou nezbytné k udržení zdravé 
obranyschopnosti střev. Immuforte powder je také vhodný pro hříbata vykazující 
známky stresu. Vyroben tak, aby se dal krmit samostatně, když je potřeba,  
nebo s dalšími vybranými NAF produkty, směřovanými ke konkrétním  
potížím nebo okolnostem. Immuforte Powder je to nejlepší na podporu 
imunitního systému koně. 
Balení: 1 l. 
1 litrové balení vydrží (při krmení 30 ml denně) přibližně na 33 dní. 

NAF-A5-40pp-czech-brochure-19.qxp_0  24/09/2019  16:21  Page 31



30 

Shake Relief 

Shake Relief obsahuje unikátní směs vědecky ověřených přírodních 
antioxidantů, které odplavují volné radikály pryč z organismu. Uklidňující bylinky 
spolu s biologicky dostupným hořčíkem podporují klid a sebevědomí. Shake 
Relief obsahuje také komplex pro podporu imunitního systému životně 
důležitého pro obranyschopnost organismu a pohodu koně, dále pak  
MSM na podporu měkkých a nervových tkání.  

Shake Relief by měl být krmen individuálně v období 
největších potíží, dávku lze navýšit dle potřeby. 
 

 
Balení: 1 kg. 
1 kg balení, vydrží (při krmení 25 g denně) přibližně na 40 dní. 

D-Tox 

Přebytečné volné radikály se nahromadí v těle pokaždé, když kůň zažije nějaké 
trauma, ať již je to nakopnutí, kožní reakce, špatná kvalita kopyt, dýchací 
potíže apod. Toto zahlcení toxiny má negativní dopad na imunitu, a pokud se 
efektivně neodplaví z té dané oblasti, může se zdravotní stav koně výrazně 
zhoršit. D-Tox obsahuje unikátní komplex vědecky ověřených přírodních 
antioxidantů, které bezpečně odplaví nahromaděné toxiny a obnoví v těle 
rovnováhu. Intenzivní zátěž a časté cestování mohou  
také přispět k nahromadění toxinů v těle, proto může  
být přínosné krmit D-Tox závodním koním v udržovacích  
dávkách. 
Balení: 500 g. 
500 g balení vydrží (při krmení 9 g denně) přibližně na 55 dní. 
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Naším cílem je zvládnout kožní 
potíže vašeho koněKůže

Love the SKIN he’s in - Skin Wash 
Jemná směs bylinných ingrediencí (včetně aloe vera) na poškozenou, 
šupinatou, podrážděnou kůži a vyrážku. Tento 3v1 produkt  
poskytuje optimální péči, jakkoliv se rozhodnete jej použít. 

Mytí za tepla je vhodné po ostříhání a pro důkladné čištění, za 
studena pro osvěžující koupel zbavující potu, mastnoty a prachu, 
nebo lze aplikovat přímo na postižené oblasti v nenaředěné formě. 
Balení: 1 l. 

 

NAF vytvořil řadu výrobků, které podporují kůži jak z vnějšku, 
tak i zevniř. Řada Love the SKIN he’s in nabízí produkty 
zaměřené na koně, kteří trpí svěděním, mají šupinatou nebo 
podrážděnou kůži či vyrážku způsobenou sezónním 
podrážděním či reakcí.

Love the Skin he’s in - D-Itch Lotion 

D-Itch Lotion je snadno aplikovatelné a vstřebatelné mléko, které je 
nezbytné pro každého koně postiženého letní vyrážkou. Uklidňuje 
podrážděnou kůži, snižuje pocit svědění a podporuje regeneraci 
poškozené, suché nebo podrážděné kůže zpět do normálního 
zdravého stavu. Obsahuje také změkčující oleje a vosky, které 
zklidňují a zvlhčují pokožku a zároveň vytvářejí účinnou bariéru  
proti infekcím z vnějšího prostředí. Jednotlivé účinné látky byly 
speciálně vybrány pro své schopnosti uklidnit, regenerovat 
pokožku a zároveň ji posílit proti dalším podrážděním. 
Balení: 500 ml. 

 

Love the Skin he’s in - D Itch Supplement 

Vytvořen speciálně pro koně, kteří bojují na jaře a v létě s nepříjemnými 
kožními problémy. Love the SKIN he’s in D-Itch Supplement poskytuje 
unikátní směs vědecky ověřených antioxidantů z přírodních 
zdrojů pro účinné odplavení volných radikálů spojovaných  
se svědící, podrážděnou pokožkou. D-Itch také obsahuje 
byliny a živiny pro podporu zdravé kůže zevnitř. 
Balení: 780 g. 

780 g balení vydrží (při krmení 26 g denně) přibližně na 30 dní. 

NAF-A5-40pp-czech-brochure-19.qxp_0  24/09/2019  16:21  Page 33



32 

Love the SKIN he’s in - Skin Salve 

Lehká mast na vodní bázi, která uklidňuje a tiší podrážděná 
místa na kůži. Obsahuje MSM, Aloe vera na zklidnění 
svědících míst a drobných odřenin. Lehce se vstřebává  
a nezanechává mastný film. 
Balení: 750 g. 

Love the Skin he’s in - Mud Gard Supplement 

Nutriční podpora pro kůži ohroženou vlhkem a bahnem. V půdě přežívají 
bakterie, které pronikají do kůže oslabené vnějšími vlivy. Zlepšením výživy 
můžeme pomoci zvýšit odolnost kůže vůči vnějším vlivům. Mud Gard 
obsahuje unikátní komplex přírodních antioxidantů, klíčové 
byliny a živiny včetně MSM pro podpoření zdravé kůže 
zevnitř. 

NAF doporučuje vylepšit krmnou dávku o Mud Gard  
před začátkem vlhkého a bahnitého počasí, aby se  
důležité živiny měly čas vstřebat. 
Balení: 690 g. 
690 g balení vydrží (při krmení 24 g denně) přibližně na 30 dní. 

Love the Skin he’s in - Mud Gard Barrier Cream 

Výživný, vodu odpuzující krém. Ochrání kůži vašeho koně  
před bahnem a vlhkem. 
 
Balení: 1,25 kg. 
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Naším cílem je vám nabídnout přípravek na  
cokoliv, co potřebujete k péči o svého koněPéče

Oil it Well 

Oil It Well je lehký, suchý olej, 
který rozjasní ta nejlepší místa 
na vašem koni jako jsou 
například okolí nozder, nohy 
nebo ocas. Po nanesení 
budou tato místa krásně 
lesklá, ale nijak neslepená. 
Balení: 500 ml. 

 

Cooling Wash 

Spláchněte nánosy špíny a potu 
z vašeho koně chladící koupelí 
bez oplachování. Vhodné během 
teplých měsíců, po práci, na 
unavené svaly a relaxování. 
Jednoduše přidejte dvě plná 
víčka chladícího přípravku  
do pěti litrů vody a tím koně 
opláchněte. Vymývání vodou 
není potřeba. 
Balení: 500 ml. 

 

Show Off 

Show Off je hluboce čistící 
šampón na vymytí nečistot a 
skvrn. Zanechá srst krásně 
lesklou, a navíc nádherně 
voní. 
 
Balení: 500 ml. 

 

Braid it Up 

Ideální pomocník při zaplétání hřívy 
či ocasu. Složení tohoto spreje vám 
zajistí, aby hříva při zaplétání 
neklouzala a nikde neodstávala. 
Perfektní také na finální ochranu 
zapletení, kdy nastříkáte na již 
zapletenou hřívu, aby držela 
pohromadě a nerozplétala  
se během dne. Ideální, když 
potřebujete zaplést na 
následující závody už večer  
a nechat tak zapleteno přes 
noc. Jednoduché použití. 
Balení: 500 ml. 

 

Ukažte světu, kdo je letos ten nejlepší. K osvědčeným favoritům  
se přidává zcela nová řada, kterou NAF vytvořil. Takže teď máte  
k dispozici vše co jste kdy potřebovali k čištění, leštění, mytí, 
zaplétání, olejování a přípravě koně na závody i běžný den!
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Muck Off 

Muck Off je velmi silný a  
účinný přípravek ve spreji na 
skvrny od hnoje nebo trávy. 
Jednoduše odstraní tyto 
nechtěné skvrny a zanechá 
vašeho koně krásně čistého. 
 
Balení: 500 ml. 

 

Shine On 

Tento úžasný Shine On 
sprej je na nastříkání těla 
koně, hřívy i ocasu k 
dosáhnutí celkově 
perfektního lesklého 
vzhledu. 
Balení: 500 ml. 

 

Paint it Black 

Paint It Black je černý lak, jednoduchý na použití a zcela bezpečný pro 
koňská kopyta, která nijak neucpává a neničí. Nemusí se umývat, 
přirozeně se odstraní sám. Speciálně vyroben na černá kopyta. 
Balení: 250 ml 

 

Brighter than White 

Brighter Than White je pudr, který se může použít suchý nebo jako pasta  
na místa, která potřebujete mít perfektně bílá. Při použití  
jako pasta (vhodné u nohou) - po nanesení můžete 
zabandážovat, nechat uschnout a poté jen okartáčovat. 
Docílíte tím dokonale bílé srsti a bandáže se nijak 
neznehodnotí. Při použití jako pudr – můžete nanést  
na srst, hřívu nebo ocas a poté jednoduše okartáčovat. 
Balení: 600 g & 3 kg. 
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Se vzrůstajícím trendem upouštět od chemických a syntetických látek 
v péči o koně, přichází NAF se svými zkušenostmi a přináší řadu pro 
první pomoc přirozenou formou. 

Mezi výrobky najdete celou řadu veterinárními lékaři doporučených 
100 % přírodních obvazů a krytí na rány spolu s přípravky pro podporu 
hojení drobných poranění, řezných ran, odřenin a namoženin.

pro vašeho koně  
na přírodní báziNaturalintX

NaturalintX Poultice 

NaturalintX Obklad může být použit třemi různými  
způsoby: horký, studený nebo suchý, a to dle  
povahy rány, na kterou budete obklad přikládat. 
 

NaturalintX Aloe Vera Purple Spray 

Jemný sprej v mechanickém rozprašovači pro podporu  
přirozeného hojení drobných ranek, oděrek, porušené  
a podrážděné kůže. 
Balení: 240 ml. 
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NaturalintX Arnica Gel 

Jemný chladivý gel na utišení namožených a  
natažených svalů, na podvrknutí a naraženiny. 
Balení: 400 g. 

 

NaturalintX MSM Ointment 

NaturalintX mast s MSM. Hustá mast na bázi  
lanolinu s MSM, která poskytuje ochrannou bariéru  
proti drobným ranám a zároveň podporuje přirozený  
hojivý proces gel na utišení bolesti namožených  
natažených svalů, na podvrtnutí a naraženiny. 

Balení: 250 g. 
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Řada, která vám zajistí tu 
nejlepší možnou péči o vaše 
sedla a uzdečky

Péče o kožené 
výrobky

Sheer Luxe Leather Balsam 

Intenzivní kondicionér, který proniká do kůže, vyživuje  
a udržuje jí měkkou a poddajnou. S houbičkou zdarma 
pro snadnou aplikaci. 
 
Balení: 400 g. 

 

Sheer Luxe Leather Food 
Luxusní hydratační emulze na kůži. Dodá vlhkost a zvláční vaše 
sedla a uzdečky. Pomáhá napravit škody způsobené vodou, 
nahromaděným potem nebo přeschnutím. Má dlouhotrvající 
zvlhčující schopnosti. Výborné na změkčení nové tuhé kůže.  
Pro nejlepší výsledek aplikujte až poté, co jste kůži vyčistili  
pomocí Leather Cleanse, který funguje jako nosič a zajistí,  
že Leather Food pronikne hluboko do kůže. 
 
Balení: 500 ml. 
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Leather Quick Clean 
Čistící prostředek pro rychlé a snadné čištění kůže.  
Odstraňování mastnoty, potu a špíny ze sedel a uzdeček  
se stane hračkou. Pro nejlepší výsledek nakonec aplikujte  
Leather Balsam nebo Leather Food. 
 
Balení: 500 ml. 

 

Leather Saddle Soap 

Čistí a chrání. Tradiční glycerinové sedlové  
mýdlo s citronelou na všechny kožené výrobky. 

Balení: 250 g. 
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