Nyhetsbrev

Vi välkomnar Hösten!

Tiden går alldeles för fort och vilken
härlig början på hösten, blå himmel,
strålande sol och höstens alla färger,
Kan det bli mycket bättre?
Även om hösten är en vacker årstid så

Täby Stall & Foder ställde ut med monter

10/2013


smidig vinterhandske i getnarv som

på kriterieauktionen – Där vi bland annat

också står emot väta till en viss

visade upp våra Monté produkter. Ett

gräns.

välbesökt event som vi kanske åter
upprepar.

Nu till lite nyheter som har
kommit in i butiken:





Silvertejp

sandiga rasthagar i kombination med



Jockey Hjälm från Uvex

väderomställning som gör att hästarna



Täckeshängare i metall kedja för 3

står mer stilla, är oftasts en
andledning som kan leda till

täcken


kolikanfall. Ett litet tips: komplettera
foderstaten med loppfrö som

mint


minimerar risken för kolik. Extra Bvitaminer är även en god hjälp vid
omställningen och pälssättningen.
I butiken fylls det just nu på med en
hel del höst och vinter produkter som
handskar, stövlar, täcken osv. Dessa
finns även att beskåda på vår hemsida.

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

Öppettider:
Måndag- Fredag 10-18
Lördag 10-14
Söndagar STÄNG

Vi finns på webben!
Besök oss på:

www.tsf.se

Hästgodis från spillers med smak av

Regnställ – Jacka + Byxa till kanon
pris.



Hundben med smak av kycklingÅter i lager



Tävlingsridstrumpa- Tunn
tävlingsstrumpa med förstärkt grå

ökar risken för kolikanfall t ex vid
installning efter bete, nytt foder och

Tegera Handskar Winter- Varm och

fot. Smidig under ridstöveln.


Raggsocka - Klassisk raggsocka.
Skön och varm i stallet.

Fler nyheter kan ni även
beskåda på vår hemsidan under
fliken «Nyheter» där även
gamla nyhetsbrev kommer att
ligga.
Följ oss på facebook och gilla /dela !

Horslyx Hästgodis Mini- Alla Minilyx
uppskattas även av bl a veterinärer,
massörer och hovslagare som positiv
avledare/distrahering vid behandling/
Verkning/Skoning

Ha en riktigt fin ”Hästhöst” !
Hälsningar
Catharina & Kjell

