
Muntcrème / Muntspray
Verfrissend smeersel voor de uier

» Formule op basis van Japanse muntolie 

»  Ontworpen voor een makkelijke toepassing 

»  Verzachtend en verfrissend effect 

 Bescherm uw dieren, verhoog uw rendement!
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BELANGRIJKSTE INGREDIENTEN
Japanse muntolie:
» Japanse muntolie heeft een typische mentholgeur. Tonisch en ver-

frissend, met een kamfer- en muntgeur, zorgt hij voor revitalisering.

» Japanse muntolie activeert de bloedsomloop, waardoor de uier 
meer zuurstof krijgt.

» Toegepast op de huid, geeft deze crème een gevoel van warmte, 
gevolgd door een gevoel van verfrissing en nadien een verzacht-
ende en ontspannende werking.

Eucalyptusolie: 
Gekend om zijn talrijke 
helende eigenschappen, 
wordt eucalyptus ge-
bruikt in de geneesmiddelensector, bij het kweken en voor per-
soonlijke verzorging. Op basis van zijn eigenschappen, ontspant 
eucalyptus de spieren, verlicht hij de vertering en zorgt hij voor een 
uitzetting van de bloedvaten, waardoor er op plaatsen waar die 
wordt aangebracht een betere bloedcirculatie ontstaat.

MUNTCREME
Typische kenmerken van het product
» Verfrissende muntcrème voor de uier

» Ontworpen voor een makkelijke massage van de uier 

» Geeft een verfrissend en verzachtend effect

Samenstelling
Bevat 33% Japanse muntolie.

Gebruiksaanwijzing

1

Een hoeveelheid van 10 ml (1x drukken) per 
vierde van een uier nemen.

2

Gedurende 30 sec - 1 min masseren.
Niet op de tepels aanbrengen.

3

Gedurende 4 dagen na elke melkbeurt herhalen.

Verpakking
» 500 ml - 2,5 L

MINTSPRAY
Typische kenmerken van het product
» Verfrissende muntspray voor de uier 

» Geeft een verfrissend en verzachtend effect

» Door de blauwe kleur blijft de verstuiving tot de volgende 
melkbeurt zichtbaar

Samenstelling
Bevat Japanse muntolie en eucalyptusolie.

Gebruiksaanwijzing

1 Ongeveer 10 ml per vierde van een uier 
verstuiven. Met de verstuiver van 1 L, is de 
oplossing makkelijk op de vierde van de uiers aan 
te brengen. Het is niet nodig te masseren. Niet op 
de tepels aanbrengen. 

2

Gedurende 4 dagen na elke melkbeurt herhalen.

Verpakking
» 1 L

NEW

Gekend om zijn talrijke 
helende eigenschappen, 
wordt eucalyptus ge-
bruikt in de geneesmiddelensector, bij het kweken en voor per-

helende eigenschappen, 


