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Välkomna tillbaka, efter våra semestertider är vi nu tillbaka på fullt

som pullar eller som inte vill ha tungband i munnen. Bettet ska

allvar med våra vanliga öppettider. Vädret slog om direkt och vi

inte användas tillsammans med tungband.

känner redan av hösten i luften. Installning av hästar efter



sommarbetet pågår för fullt och vi kan redan nu se ett varningstecken

Regn hjälmöverdrag- för att skydda din hjälm från väder och
vind. Passar de flesta hjälmar

på dåliga värden av grovfodret, detta beror på den sena ankomsten av
sommaren. Men lugn, som ni kanske har sätt började vi för 1 års sen



Finns hemma i 4a färger. Totallängd: 69cm

att sälja Hösilage i småbalar med bra värden, vi har redan nu fått
analysen på dessa med mycket bra protein/energi värden samt låga



sockerhalter.

kontakta oss för pris och analys på hösilaget. Vi kan även hjälpa er
med foderstat också!



Lekboll Jolly Ball 25cm – Finns hemma i färgerna royal & röd



Rundown Patch Kotskydd 4-pack - Används för att skydda

Om det blir dåligt väder kan du förkovra dig i läsvärda artiklar på
www.pc-horse.se.

hästens kotspetsar.


I butiken fylls det just nu på med en del produkter, enligt nedan.

Nyheter
Miracle Bit 2 delad 12,5cm– Genom att det underlättar och

Sealtex Latexbandage - Sealtex eller latexbandage är ett
utmärkt hjälpmedel till att linda (gummera) bettdelar, vid skav

Dessa hittar ni även i vår webshop.



Träningssadel soft back – Tillverkad av mjuk, starkt läder i
USA. Till ett bra pris.

Det går även att få i större balar direkt från producenten, tveka inte att

0

Jockey Pisk– Generöst stoppad galopp piska med "golfhandtag"

eller andra problem med bettet


Nylonträns med tyglar - finns nu hemma i många färger



Optima BCAA pasta 3 x 57 gram - Optima BCAA Pasta är ett

ökar syreupptagningen kan fler hästar få ut hela sin kapacitet,

fodertillskott baserat på aminosyror som fördröjer uppkomsten

även om det finns gomsegelproblem eller andra problem i

av trötthet och ansamling av mjölksyra i musklerna.

halsen. Miracle Bit har också haft stor positiv effekt på hästar


Copper Trition 1,5 kg - är ett viktigt vitamin och
mineralnäringstillskott som innehåller viktiga vitaminer,

Täby Stall & Foder AB

inklusive vitamin E, B6, folsyra och B12. Viktigast är att den
innehåller mycket höga nivåer av organiskt koppar och även

Täby galoppbana
183 67 TÄBY
TELEFON:
08-6300690
FAX:
08-6300690
E-POST:
tsf@tele2.se

mangan och zink.


Selenavite E 5 lit. - är ett fodertillskott med viktiga vitaminer,
mineraler, spårämnen och aminosyror.
En välsmakad melassbas.

Fler nyheter kan ni även beskåda på vår hemsidan under
fliken «Nyheter» där även äldre nyhetsbrev ligger kvar.

Öppettider:

GILLA – DELA OSS PÅ FACEBOOK!

Måndag- Fredag 10-18

Håll utkick på vår facebook sida, snart är det dags för en tävling igen.

Lördag 10-14

Vi önskar er alla en riktigt härlig höst

Söndagar STÄNG

Catharina & Kjell

Vi finns på webben!
Besök oss på:

www.tsf.se

