
 

 

 

 

 

 

Pressemeddelelse fra COLDCARE: 

Nyt i Danmark!! Kom hurtigt på hesten igen – med tør og nem 

skadesbehandling 

Dobbelt nordisk mester i military Simone Bøgelund og eliterytter Karina Ditlev har 

allerede ved introduktionen valgt at benytte COLDCARE løsningerne. 

COLDCARE`s akutskade- og restitutionsløsninger er nu for første gang på det danske og 

europæiske marked. Det er en ”2 i en” løsning med både is og kompression. 

COLDCARE er nemlig en række løsninger i form af tilpassede skadesstøttebind med 

kompressionsmulighed og indbyggede ispuder til nedkøling af akutte skader, men også til 

generel nedkøling ved fx forfangenhed og efter hård fysisk træning. 

Det nye ved denne form for produkter er, at både kompression og ispuder bliver samlet i 

en og samme løsning. Det gør at det både er hurtigere og lettere at behandle skaden 

akut. COLDCARE løsningerne til hestene skiller sig lidt ud i forhold til løsningerne til 

mennesker. Ispuderne til heste, er i disse udgaver lavet i separate ”inserts”, af 

hygiejniske hensyn, som tages ud af det særlige og unikke COLDCARE cover og ligges i 

fryseren.  

Når man er rytter på højere eller lavere niveau, ved man som regel godt hvilke muskler 

eller led på hesten man skal passe på ikke at overanstrenge, enten når man påbegynder 

sin træning eller når man er godt i gang og lige giver den lidt ekstra. Mange gange kan 

det jo desværre være en tilbagevendende skade hesten har. 

Løsningerne fås både korte og lange, som kan bruges til både for- og bagben, samt en 

specialudgave til haserne.  

Det er ofte kølende ler eller kølegele, vanding med slange eller andet alternativt der 

bliver taget i brug. Den nye måde at skadesbehandle på er ret simpel, men uhyre 

effektivt: 

 Tag din COLDCARE løsning ud af fryseren – tag den med i stalden eller til stævnet 

i en frysetaske, så sikrer du at løsningerne holder sig iskolde og klar til brug 

(mindst 24 timer).  

 Når du skal bruge COLDCARE løsningerne, monteres de i en og samme bevægelse 

– på mindre end 20 sekunder. 

Når der er behandlet med COLDCARE, er hestens ben tørre, rene og optimalt afkølet – 

uden spild af vand (og tid). Så er der fx tid til at strigle eller andre gøremål. Løsningerne 

er afprøvet og testet og giver ikke ”iceburns”. 

I øvrigt har COLDCARE også løsninger til ryttere der har skader efter fald eller 

forvridninger – se dem på vores hjemmeside her!! 

Kontakt salg og marketing på sales@coldcaretrading.com for en præsentation eller kig 

nærmere på www.coldcaretrading.com. 

Eller kontakt COLDCARE på telefon 30 42 10 97. 

http://www.coldcaretrading.com/
mailto:sales@coldcaretrading.com

