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DE TOP I N
PA A R D E N V E R Z O R G I N G
K WA L I T E I T S P R O D U C T E N
VOOR OPTIMALE BESCHERMING
E N V E R Z O R G I N G VA N P A A R D , P O N Y
E N L E D E R WA R E N

Inleiding
Je wilt alleen het allerbeste voor je paard. Grand National biedt daarom een
uitgebreid en veelzijdig assortiment verzorgingsproducten voor paarden en
pony’s. Mét een verantwoorde kwaliteit tegen een betaalbare prijs.
Grand National producten worden met zorg geproduceerd en voldoen aan
de hoogste kwaliteitseisen. Omdat de ontwikkelingen op paardengebied
niet stilstaan blijft ook Grand National zich constant zorgvuldig verbeteren
en ontwikkelen. Nieuwe, verbeterde producten worden ontwikkeld en
uitvoerig getest voordat ze in het assortiment worden opgenomen.
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Of het nu gaat om beschermende producten, verzorgende producten,
aanvullende diervoeders of producten voor het onderhouden van
lederwaren: bij Grand National vind je het allemaal.
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Beschermend
Paarden staan veel in de wei en krijgen daar te maken met diverse
invloeden van buiten. Insecten worden door hun geur aangetrokken
en steken in de huid. Insecten zorgen ook voor jeuk, waardoor
paarden onrustig kunnen worden. Verder kan een natte grond
zorgen voor problemen aan de hoeven of benen van paarden.
De beschermende producten van Grand National zorgen o.a.
voor een geurverandering waardoor de natuurlijke (zweet)geur
van het paard geneutraliseerd wordt. Verder biedt het assortiment
producten ter bescherming van de huid en hoeven.

ANTI BITE SPRAY
500 ml
Ter voorkoming van
kribbebijten, staartbijten,
knabbelen aan hout of
dekens.

ANTI BITE GEL
500 ml
Kant en klare gel.
Voorkomt effectief
knabbelen en bijten aan
hout, staart en manen.

ITCH FREE GEL
500 ML
Ter behandeling van
jeukende manen, staart
en andere geïrriteerde
plekken.

D E T O P I N PA A R D E N V E R Z O R G I N G

KEEP OFF EXTRA
KEEP OFF SPRAY
KEEP OFF ROLLER
SPRAY 500 ml
750 ml
60 ml
Insecten worden door de (zweet)geur van paarden aangetrokken.
Grand National Keep Off is gebruiksklaar en zorgt voor een krachtige,
langdurige geurverandering en is daarom ideaal voor paarden en pony’s in de wei
en tijdens buitenritten.
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HOEFSMEER
900 gram
Voorkomt brokkelhoeven.
Op basis van o.a. laurieren levertraanolie.
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VASELINE WIT
800 gram
Vaseline verzorgt,
beschermt en voorkomt
beschadiging van de huid.
Bij uitstek geschikt ter
bescherming van (de huid)
van military-paarden.
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WIST JE DAT:
een goede stalhygiëne
essentieel is ter
voorkoming van
een vliegenplaag?
Mest dagelijks uit
en zorg dat er geen
voerresten in de stal
liggen zoals stukjes
wortel of aangekoekt
voer in voerbakken.
Datzelfde geldt voor
de wei; verwijder
hier ook dagelijks de
mest.
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Verzorgend
De vacht van paarden kan er dof uitzien en de huid kan droog
aanvoelen. Dit kan resulteren in jeuk en geïrriteerde plekken op de
huid. Ook ontstaan er sneller klitten in de staart en in de manen.
Verzorgende producten zijn dan aan te raden. Grand National
heeft verschillende producten die hiervoor een oplossing bieden.

D E T O P I N PA A R D E N V E R Z O R G I N G

8

Grand National • De top in paardenverzorging

KLEURSHAMPOO
VOS/BRUIN
500 ml
Voor bruine en
voskleurige paarden.
Voor een mooie intense
glans en accentuering van
de eigen vachtkleur.

KLEURSHAMPOO
ZWART
500 ml
Voor zwarte paarden.
Zorgt voor een optimale
en diepe zwarte glans.

KLEURSHAMPOO
WIT
500 ml
Voor witte en grijze
paarden. Verwijdert gele
verkleuringen op de vacht
en in de staart/manen.

DRY CLEAN
SHAMPOO
500 ml
Gebruiksklare en
sneldrogende shampoo
die urine- en mestvlekken
op de vacht verwijderd.
Geen water nodig.

EQUIPE SHAMPOO
1 liter
Reinigende
kwaliteitsshampoo die
de natuurlijke huidvetten
in stand houdt.
Ook in 5 liter
verkrijgbaar.

TEERSHAMPOO
500 ml
Speciaal ontwikkeld tegen
staart- en manen eczeem,
roos en schilferende huid.
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WIST JE DAT:
Wanneer je je paard wast, is het belangrijk om
zowel de manen als de staart te wassen met
een shampoo en/of body wash.
Je kunt je paard het beste minimaal
1x per maand wassen. Hoe viezer je paard is
hoe sneller het haar gaat klitten!
Een grondige spoeling na het wassen
zorgt er ook voor dat er geen kleverig
shampoo-residu achterblijft wat verdere
afbraak van verzorgingsproducten
kan veroorzaken.

BODY WASH
LAVENDEL
500 ml
Ideaal voor het afspoelen
van bezwete paarden en
pony’s en laat een heerlijke
lavendelgeur achter.
10

BODY WASH
LEMON
500 ml
Ideaal voor het afspoelen
van bezwete paarden en
pony’s en laat een heerlijke
lemongeur achter.
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TEA TREE
SHAMPOO
500 ml
Ideaal voor het verzorgen
van staart en manen.

REISSET
(glansspray, shampoo,
lederspray) 3 x 50 ml
Etui met daarin flacons
van 50 ml glansspray,
shampoo en lederspray.

MAGIC
ANTI KLIT GEL
250 ml
Werkt direct bij klitten
in staart en manen en
geeft een geweldige
doorkambaarheid.

SUN CREAM
500 ml
Beschermt en verzorgt
bij fotosensibiliteit
en zonnebrand de
ongepigmenteerde
gedeelten van de huid.

EQUIPE GLOSS
GLANSSPRAY
750 ml
Uniek anti-klit middel
voor ongekende
doorkambaarheid, naast
een perfecte glans. Ook in
5 liter navulverpakking.

HOOFTEER SPRAY
300 ml
De hoofteer spray biedt
optimale verzorging van
de zool en de straal van de
hoef en kan ondersteunen
bij rotstraal.

HOEFOLIE
INCLUSIEF KWAST
450 ml
Bevat een hoog gehalte
aan zuivere laurierolie
en draagt bij aan een
optimale verzorging van
de hoeven.

LAURIERZALF
450 gram
Zorgt voor een verbeterde
doorbloeding van de
hoef en bevordert zo de
hoefgroei.
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LEVERTRAANZALF
250 gram
Te gebruiken bij kale
plekken als gevolg van
schuren of zonnebrand.
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MOKCREME
450 gram
Voor behandeling en
verzorging van door mok
aangetaste huid.
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COOLING GEL
1000 ml
Groene gel met een
unieke, sterk verkoelende
werking en een gunstige
invloed op de benen.

BORSTEL
SOFTGRIP
Hard
Heeft grove borstelharen
voor het makkelijk
verwijderen van vuil.

BORSTEL
SOFTGRIP
Zacht
De zachte borstelharen
zorgen voor een
stralende glans.

MANENKAM
SOFTGRIP
Ligt makkelijk in de hand
door de softgrip.

HOEVENKRABBER
SOFTGRIP
Verwijdert gemakkelijk
vuil uit de hoeven.

STAART EN
MANENBORSTEL
SOFTGRIP
Ideaal voor het verzorgen
van staart en manen.

GROOMING POETS TAS
Bewaar hierin je borstels,
hoefkrabbers, manenkam,
elastiekjes, etc.
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BELOONBROKJES
BELOONBROKJES
1 kg
3 kg
Smakelijke en gezonde beloning waarmee paarden en
pony’s een echte traktatie krijgen.

HIMALAYA
LIKSTEEN
Een originele, zout
liksteen uit Pakistan voor
in de stal of weide.
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Aanvullend
Paarden hebben nog wel eens een moeilijke spijsvertering. Ook
kunnen de luchtwegen geïrriteerd raken door het inademen van
stofdeeltjes en/of door een infectie. De producten van Grand
National bieden verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld knoflook
is een kruid dat goede eigenschappen heeft bij verschillende
kwalen.
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ANTI STRESS
1000 gram
Magnesiumgebrek veroorzaakt vaak nervositeit,
slechte eetlust en mindere
prestaties. Anti Stress
helpt een verstoord evenwicht te herstellen.

BIOTINE MIX
1000 gram
Verbetering van de hoefkwaliteit. Te zachte hoeven,
scheurtjes, afbrokkelen
en afwijkende hoefvorm
kunnen veroorzaakt worden
door biotinegebrek.

FENEGRIEK
900 gram
Weldadig en verzachtend
voor de keel en
luchtwegen. Tevens een
positieve werking op
de algehele weerstand,
spijsvertering en conditie.

HIPPOVITA
25 gram
Smakelijke vitaminestoot
ter aanvulling van
eventuele vitaminetekorten of als extra
aanvulling voor of na
zware inspanning.

PSYLLIUM
SAND-OUT
1260 gram
Om verstopping van maag
en darmen te voorkomen
bij het eten van zand
en bij symptomen van
zandkoliek

LIJNZAADOLIE
1 liter
Uit eerste koude persing
verkregen natuurzuivere
olie. Zorgt voor een
optimale spijsvertering en
een gezonde, glanzende
vacht. Ook in 5 liter.
17

KNOFLOOKGRANULAAT
800 gram
Voor algehele verbetering
van de gezondheid, met
name stofwisseling en
spijsvertering. Tevens
vliegwerend.

KNOFLOOKOLIE
500 ml
Zeer sterke knoflookolie
met veel vitaminen en
mineralen, waardoor de
algehele weerstand van
het paard wordt verhoogd.
Tevens vliegwerend.

Knoflook is rijk aan Allicine, Zwavel en
Vitamine A, B1, B2, B3 en C. Het heeft
een brede ondersteunende werking op de
algehele gezondheid en is een zeer geschikte
aanvulling op het dagelijks rantsoen. Knoflook
werkt infectieremmend, antibacterieel,
schimmelremmend, slijmoplossend,
bloedzuiverend en is goed voor de luchtwegen.
Het beïnvloedt de lichaamsgeur dusdanig dat
het ook insectwerend werkt.
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KNOFLOOKSNIPPERS
800 gram
Voor algehele verbetering
van de gezondheid, met
name stofwisseling en
spijsvertering. Tevens
vliegwerend.
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ZEEWIER
2 kg
Zorgt voor een sneller herstel, betere vruchtbaarheid,
gezonde stofwisseling, dus
voor een vitaler paard of
pony. Perfecte dagelijkse
aanvulling op het rantsoen.
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Onderhoud
Naast het paard zelf hebben ook de stal en de lederwaren
verzorging en onderhoud nodig. Leer kan snel droog worden,
waardoor het gaat barsten. Ook wordt het snel dof. Door
regelmatig speciale producten te gebruiken die het leer reinigen en
voeden, blijft het leer soepel en glanzend.
Ook de wanden, deuren en vloeren van de stal en trailer moeten
regelmatig gereinigd worden om een schone omgeving voor het
paard te creëren.
Grand National heeft hiervoor verschillende gels, crèmes, olie en
zeep ontwikkeld.

LEDERZEEP
500 ml
Een hoogwaardige en
natuurlijke zeep voor het
poriëndiep reinigen van
leder.

LEDERZEEP
VLOEIBAAR SPRAY
750 ml
Reinigt het leer snel en
grondig.

GLYCERINE
ZADELZEEP STAAF
250 gram
Geschikt voor al het
lederwaar. Verwijdert vuil
en voorkomt dat het leer
schraal wordt.

LEDERVET
LEATHER CREAM
500 ml
Houdt het leer door
regelmatig onderhoud
soepel, waterafstotend en
verlengt de levensduur.

LEDEROLIE
500 ml
Zuivere, dunne olie.
Trekt diep in het leer
en garandeert een lange
levensduur.

LEDERDRESSING
SPRAY
500 ml
Heeft een 3-voudige
werking op leder: reinigt,
voedt en herstelt de
oorspronkelijke glans.
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BORSTELBLOK
Voor het eenvoudig
verwijderen van vuil, losse
haren en horzeleieren.
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FRESH & CLEAR
STALREINIGER
1000 ml
Diepreinigende werking
voor vloeren, wanden
en deuren van stal,
paardenbox en trailer.
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WIST JE DAT
het slim is om je
hoofdstel,
tuigonderdelen
en andere lederen
zaken na elke rit
of wedstrijd even
schoon te
maken? Sommigen
doen het juist voor
de wedstrijd omdat
alles er dan weer
perfect uitziet, maar
eigenlijk is erna
praktischer.
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