
SILVECO Horse to profesjonalna linia preparatów dla koni, stanowiąca kompleksowe 
rozwiązanie, wspierające zabiegi lecznicze i regeneracyjne, związane z problemami 
skórnymi. Produkty tej linii wykazują wysoką skuteczność w działaniu zarówno przy 
ranach świeżych jak i trudno gojących się. Doskonale radzą sobie ze zmianami w trudno 
dostępnych miejscach bez konieczności stosowania opatrunku.

Działanie SILVECO Horse Spray na ranie z dużym ubytkiem skóry oraz nadmiernym rozro-
stem ziarniny. Nie korzystano z opatrunku ze względu na lokalizację rany w okolicy grzbie-
towej na wysokości stawu skokowego.

SILVECO+ to nowoczesny preparat zawiera-
jący aktywne formy srebra. Posiada silne 
właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. 

Produkt przeznaczony do dezynfekcji 
wszelkich rodzajów powierzchni w miej-
scach mających związek z pobytem lub 
transportem zwierząt.
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SILVECO Horse Gel to innowacyjny preparat do kopyt zawierają-
cy nanokompleksy srebra. Do stosowania na wszelkiego rodza-
ju ubytki rogu podeszwy. Wspiera regenerację zmian w obrębie 
strzałki i piętki. Forma żelu z aplikatorem umożliwia precyzyjne 
nałożenie preparatu. 

SILVECO Horse Cream to innowacyjny kremowy prepa-
rat zawierający aktywne formy srebra. Uelastycznia 
miejsca przewlekle zmienione, np. stare blizny czy 
strupy. Idealnie sprawdza się w regeneracji skóry 
uszkodzonej mechanicznie, np. otarcia od wodzy na 
skórze klatki piersiowej czy szyi lub otarcia skóry 
kończyn po gonitwach.
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SILVECO Horse Soap to niezastąpione wsparcie w utrzymaniu 
właściwej higieny skóry i kopyt. Dzięki swoim właściwościom 
ułatwia oczyszczenie i przygotowanie do dalszych działań 
uszkodzoną lub zmienioną skórę, kopyta i strzałkę.
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SILVECO Horse Spray to innowacyjny preparat oparty na nano-
kompleksach srebra do stosowania na wszelkiego rodzaju 
zmiany skórne.  Przyspiesza regenerację uszkodzonej skóry
i tkanki podskórnej, nawet w przypadku zmian o charakterze 
zapalnym. Doskonale radzi sobie ze zmianami w trudnych 
lokalizacjach.
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