Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är tillbaka!

Dagarna innan påskhelgen fick vi
en rejäl hårddisk krasch, och till
vår stora fasa gick inte hårddisken
att reparera och mycket gick
förlorat. Vi vart tvugna att lägga
vissa saker i verksamheten åt
sidan för att snabbt kunna få det
viktigaste att fungera igen. Nu är
vi ikapp, så det är hög tid att
nyhetsbrevet kommer igång igen,
som vi vet att många har saknat.
Hösten är här och därmed
uppstallningen i full gång, nytt
hö/hösilage har det blivit och det
är hög tid att tänka på vad
hästarna ska äta. Stråfoder är
hästens basföda och väldigt
viktigt, som även styr vad och hur
mycket kraftfoder man behöver
komplettera med, beroende på vad
hästen ska prestera och hur han
ser ut.
Bäst resultat får du om du har en
foderanalys som både visar vad du
behöver komplettera med samt vad
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Vi finns på webben!
Besök oss på:

www.tsf.se

du betalar för. Höanalys kan du
köpa hos oss.



Kyldamasker med insats



Blåspray- finns nu åter på svenska

Nyhet i butiken:
Nu kan du göra en egen foderstat
för din häst här hos oss i butiken
med Pc-Horse foderstatsprogram gratis! Har du en egen höanalys
blir det ännu bättre. Vi hjälper dig
att komma igång.
Många foderrelaterrade frågor
ställs tills oss nästan dagligen,
många kan vara av allmänt intresse
och dessa tänkte vi dela med oss av
på vår facebooksida. Vi kommer
även att publicera artiklar vi
kommer över med goda råd om
foder och utfodring.

Nu till lite nyheter som har
kommit in i butiken:


Trikem Fokus- För en lugn, stabil
och mer fokuserad häst läs mer om
produkten på www.tsf.se



Ridset barbacka pad med gjord

9/2013
marknaden och hos oss.



Fodertunna 45L med lock



Serenity Calm Down 15ml – Snabb
verkande "pre-event " lugnande pasta



Lung Boost Supplement 500gr

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 !

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

