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Sommardeo (färdig att använda) 

 

Till utomhus gående Hästar och övriga djur, färdig att användas 
Giftfri Spray, förvillar bitande och stickande insekter. 
Färdigblandad. [Finns även på flaska som 500ml koncentrat] 
 
Spraya över djuret en gång per dag. Om hästen är rädd för spray kan Sommardeon även 
appliceras med en fuktad svamp. Undvik att spraya i ögon eller andningsväger. 
 
Deoprodukterna kan ge små missfärgningar på vita hästar/hundar. Tvätta helst med PROB 
Schampo en gång i veckan eller varannan vecka så pälsen håller sig ren och fin . PROB 
Schampo gör pälsen skinande ren och fin, vitt blir vitt, svart blir svart, lugnar även känslig 
hud. 
 
Innehåller: Pinus, Oleum graminis citrate, Calendula, Myristica fragrance, Matricaria Urtica, Salvia officinalis, 
Urtica dioica, Olea Europeanum, Oleum hypericum, Glycerol, Alkohol. 2-Fenoxietanol, Kokosdiethanolamid, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycerol 

Pris:  170 kr/förpackning (inkl.  34 kr moms ) 
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Sommardeo koncentrat 
Finns i förpackningar om 500 ml respektive 2,5 liter 

                 

Pris:       165 kr/flaska 500 ml 660 kr/2,5 liters dunk   

               Inkl moms 33 kr  Inkl moms 132 kr 

 

Bruksanvisning: 
 
1. Späd koncentratet med lika delar med vatten [ 1:1] 
2. Spraya över djuret en gång per dag. Om hästen är rädd för spray kan DEON även 
appliceras med en fuktad svamp. Undvik spraya i ögon eller andningsväger. 
3. Kombinera gärna PROB Schampo, PROB Olja och DEO. Lämpar sig utmärkt även till andra 
djur. 
 
Deo produkterna kan ge små missfärgningar på vita hästar/hundar. Tvätta helst med PROB 
Schampo en gång i veckan eller varannan vecka så pälsen håller sig ren och fin . PROB 
Schampo gör pälsen skinande ren och fin, vitt blir vitt, svart blir svart, lugnar känslig hud. 
 
Innehåller: Pinus, Oleum graminis citrate, Calendula, Myristica fragrance, Matricaria Urtica, Salvia officinalis, 
Urtica dioica, Olea Europeanum, Oleum hypericum, Glycerol, Alkohol. 2-Fenoxietanol, Kokosdiethanolamid, 
Phenoxyethanol, Caprylyl Glycerol  

 
OBS.Alla Parabener är sedan 2009 ersatta med, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycerol, P.g.a. att vi har gamla 
etiketter står de fortfarande tyvärr med i innehållsförteckningen. 
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PROB Olja 
Finns i 200 ml, 500 ml samt 2,5 liters förpackningar 

                    
Pris 200 ml förpackning 155 kr, inkl moms 

 500 ml         -”- 285 kr, inkl moms 

 2,5 lit          -”- 965 kr, inkl moms 

 

HÄSTAR 
Använd oljan till torr, och känslig hud. 
Enkel att använda, lätt att arbeta in i huden - även i täta pälsar. 
Oljan är extremt dryg och tränger effektivt in i huden. Kletar inte pälsen och utgör ingen risk 
för brännskador i solen.  
 
PROB Oljan har en markant tjärdoft som relativt snabbt dämpas. 
Återfettar huden effektivt 
 
Kan med fördel användas även till valpar och dräktiga djur.  
För bästa möjliga resultat, kombinera gärna PROB Schampo, 
PROB Olja och Sommar DEO Häst.  
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HUNDAR 
Problem med tassar, visar sig på så sätt att de börjar intensivt slicka, nafsa och bita på sina 
tassar. 
PROB oljan bryter oftast effektivt sådana beteenden - tassarna hålls torrare. Oljan är giftfri. 
Varva EKHOLMS Super Cream och oljan inomhus. 
I kyla och vinterbruk använd enbart EKHOLMS Salva och PROB Tass salva. 
Om du underhåller tassarna regelbundet slipper du helt onödiga tassproblem.  
 
TIPS: När du plockar bort en fästing, droppa en droppe PROB Olja direkt där du tagit bort 
fästingen - förhindrar oftast följdproblem. 
Sträva efter och få så litet hål som möjligt i näbbkapsylen, oljan är mycket flytande och dryg. 
Kräver inga skyddshandskar. 
 
Bruksanvisning: 
1. Tvätta djuret (med Tjärschampo) innan du använder PROB Oljan, och därefter gärna en 
gång i veckan eller varannan vecka.  
 
2. Använd Oljan på torr känslig hud. Applicera minst en gång per dag, så länge behovet 
kvarstår, därefter vid behov. 

 

Innehåller: Pinus, Calendula, Salvia officinalis, Myristica fragrance, Hypericum, Matricum, Urtica dioica, Olea 
Europeanum, Glycerin, Alkohol 
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PROB Tjärsalva 

   
Pris:    40 ml   75 kr  (inkl moms) 

 140 ml 160 kr (inkl moms) 

 300 ml 215 kr (inkl moms) 

 

PROB Tjärsalva  
Absorberas långsamt. 
 
Hästar 
PROB Salva är svagt gyllenbrun och har en mild doft av örter och tjära. Fet salva som 
absorberas långsamt. 
Bra till torr och känslig hud 
Gå så fort som möjligt vidare till PROB Olja, eller PROB kräm.  
 
PROB Salvan fungerar utmärkt som karledssalva, För att få snabbt resultat, varva varannan 
gång med PROB Olja, 
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Hundar 
PROB salva är bra till de flesta hudskador. 
Bra mellan trampdynor, 
Kan med fördel användas ute även i hård kyla. 
 

Salvan påminner om tass salvan, men är mjukare än PROB Tass Salva. 
 
Kan tryggt användas till valpar och dräktiga djur.  
 
 

Bruksanvisning: 
1. Tvätta alltid rent med schampo och vatten innan du använder salvan första gången, 
därefter helst en gång i veckan.  
2. Applicera salvan med hjälp av fingret, trasa eller svamp.  
3. Använd vid behov. 
 
Innehåller: Cera alba, Olea europaea, Pinus, Calendula, Salviaofficialis, Myristica fragrans, Hypericum, 
Matricaria, Urtica dioica, Arnica, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycerol 
 
Alla Parabener är från och med 2009 utbytta till Phenoxyethanol, Caprylyl Glycerol. 

Tyvärr har några produkter fortfarande gamla etiketter dä Parabener uppges ingå, vilket inte längre är aktuellt.  
 
 
 


