MS HyWash
Veilige, neutrale en vachtvriendelijke shampoo met propolis

Een zeug kan parasieten en micro-organismen vanuit de stal
met dragende zeugen meenemen naar de kraamstal, door de
mestkorsten die aan de huid van de zeugen vastzitten. De biggen
kunnen hiermee besmet raken, zodra ze met de mest in aanraking
komen.

Een schone zeug draagt bij aan de algehele hygiëne.

MS HyWash
Volgens de GD* hoort het wassen van zeugen voor het werpen onderdeel te zijn van de
MS HyWash is een hoog geconcentreerde, veilige, neutrale en vachtvriendelijke veeshampoo voor

bedrijfsvoering in de moderne varkenshouderij.

het wassen van zeugen en vele andere dieren. MS HyWash is rijk schuimend, lekker ruikend, 		
Uit onderzoek* is gebleken dat 75% van de zeugenhouders de zeugen voor het werpen wast.

vachtvriendelijk en uniek door het bestanddeel propolis. Propolis staat bekend in de literatuur om

80% van deze zeugenhouders gebruikt een shampoo of zeep bij het wassen.

zijn antibacteriële en virale werking.

Grondig
reinigend

Het wassen van de zeug met
water kost 4 minuten
en de mestkorsten blijven zitten.

Het wassen van de zeug met
shampoo kost 3,5 minuut
en de zeug wordt volledig schoon.

Inweken met een shampoo:
zorgt ervoor dat mestkorsten makkelijker loslaten
vergemakkelijkt het schoonmaken
versnelt de wasbeurt
zorgt voor een brandschone zeug
Het is daarbij belangrijk dat het gebruikte middel een 						
reinigende werking heeft én beschermend is voor de huid.
*Boerderij 101-no.51 (13 september 2016)

Neutraal voor
de huid en prikt
niet in de ogen

Bevat het
uniek werkende
propolis

Propolis wordt door honingbijen gemaakt uit knoppen en sap van planten en bomen (meestal hars).
Voordelen propolis:
•

Antibacteriële werking (doodt bacteriën en schimmels)

•

Antivirale werking

•

Versterkt de werking van antibiotica

•

Remt ontstekingsreacties (smeerwrang, streptokokken en stafylokokken)

•

Stimuleert bloeddoorstroming

•

Werkt tegen pijn en jeuk

•

Antiallergisch

•

Stimuleert de afweer van het lichaam tegen infecties

MS HyWash is eenvoudig aan te brengen met behulp van de MS Greenline.
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