Voor het welzijn
van uw paard
~
BEMER Horse-Set

Springen

Dressuur

Iedere rijdiscipline heeft zijn bijzondere
charme. En helemaal als het paard zich
daarbij goed en vitaal voelt.

Eventing

Gangenwedstrijden

Endurance

Voltige

Westernrijden
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Recreatief rijden

Rensport

Polo

Uit liefde
voor het paard.

~
BEMER Horse-Set
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U en uw paard,
een perfect samenspel.

~

Het is bijna magisch – deze unieke band tussen mens
en paard. Maar alleen wanneer het goed gaat met
uw paard, wanneer uw paard zich gezond, ontspannen en uitgerust voelt, kan hij ook u gelukkig maken.
Daarom doet u gewoon alles voor uw paard. U zorgt
voor de optimale houding en daarmee voor de ideale
basis: voor het volgende toernooi, voor iedere training
en elke keer uitrijden.

Of het nu bij het springen, voltige- of westernrijden is – u kent dat moment wel: het gaat goed,
omdat uw paard goed loopt. Hij reageert gewillig
op het kleinste commando en u ziet dat hij blij
en trots is. U merkt het: uw paard voelt zich goed,
is ontspannen en werkt graag mee. Momenten
van geluk, waarbij de BEMER Horse-Set u kan
ondersteunen.

Uw paard maakt u gelukkig,
wanneer u uw paard gelukkig maakt.

~
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Effectieve therapie,
veelzijdige werking.
De BEMER Horse-Set ondersteunt genezingsprocessen, bevordert het herstel van uw paard en helpt om letsel te voorkomen.
Hiermee wordt de soepele gang geoptimaliseerd, die wordt
beschouwd als de basis van de bereidwilligheid tot leren en
presteren en zodoende een efficiënte training mogelijk maakt.
De BEMER Horse-Set helpt uw paard om niet alleen vóór, maar
ook na belasting makkelijker te ontspannen. Al na een paar
minuten behandeling zult u bij uw paard de eerste effecten
kunnen opmerken.

Sinds de oprichting in 1998 is BEMER pionier op
het gebied van de fysische vasculaire therapie,
met behulp waarvan de doorbloeding van de
kleinste bloedvaten en dus een optimale
celtoevoer ondersteund wordt.

Gemaakt voor ruiters.

~

Met de BEMER Horse-Set, die optimaal aan de
eisen van het paard is aangepast, kan nu ook
de paardenwereld van de innovatieve gezondheidstechnologie profiteren. De BEMER HorseSet overtuigt door slimme details, een simpele
bediening en een robuuste productiekwaliteit.
Daarmee is hij iedere dag in de stal, maar ook
op toernooien de perfecte teamspeler. Voor
het welzijn van uw paard.
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Geliefd bij paarden.
De kleinste bloedvaten met een groot effect, de zogenaamde haarvaten
vormen het belangrijkste deel van de bloedsomloop: de microcirculatie.
Hier vinden de levensbelangrijke stofwisselingsprocessen plaats. Alleen
wanneer de microcirculatie perfect functioneert, voelt uw paard zich
helemaal goed. Met de BEMER Horse-Set bereikt u sterke effecten, die
medisch bewezen zijn.

De BEMER Horse-Set

~~Verbetert de microcirculatie en de vasomotie
~~Dient als preventie
~~Bevordert het herstel
~~Ondersteunt de training door het verbeteren
van de soepele gangen

Een goed functionerende celstofwisseling is
de basis voor een gezond organisme. Als er
op het gebied van de microcirculatie een
storing is, is de uitwisseling tussen bloed
en weefselcellen niet meer gegarandeerd.

De microcirculatie,
kleine vaten, groot effect.

~

 ogelijke gevolgen van een
M
gestoorde microcirculatie

~~Verminderd prestatievermogen
~~Onvoldoende herstel in de rustfase
~~Verhoogde gevoeligheid voor infecties
en verminderde afweer van infecties

~~Verhoogd risico van wondgenezingsstoringen
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Het herstel is de sleutel tot het succes. De BEMER
Horse-Set heeft een aantoonbaar positief effect op
de microcirculatie van uw paard en bevordert dus
ook de parasympathicus, ofwel de “rust-zenuw”
voor de ontspannings- en herstelprocessen.

Beter uitgerust,
beter voor het paard.
Goede microcirculatie voor goede gezondheid

~~Bevordering van stofwisseling en celactiviteit
~~Activering van de herstel- en genezingsprocessen
~~Sneller ontspannen en opdoen van nieuwe kracht

U merkt het …

~

… Onderzoek bewijst het.

In het dagelijkse werk met uw paard spelen

Een onderzoek van de universiteit in Milaan* toont de werking

de soepele gangen een doorslaggevende rol.

van de BEMER therapie aan: door het activeren van de parasym-

De behandeling met de BEMER Horse-Set

pathicus herstelt het paard sneller en beter. Vervolgonderzoek

kan een belangrijke bijdrage leveren om

toont het effect aan van de BEMER signaalconfiguratie met

de soepele gangen te optimaliseren en het

behulp van moderne meetmethodes.

herstel te bevorderen.

Doeltreffendheid van de BEMER therapie*

~~Verbetering van de soepele gangen
~~Aantoonbare bevordering van het herstel
* Placebogecontroleerd dubbelblind onderzoek met 24 paarden in Duitsland en Italië, 2017
uitgevoerd door de universiteit van Milaan (faculteit diergeneeskunde) en het HCCG
(Horse Competence Center Germany).
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Goede genezing is snelle genezing. Een
operatie is een grote belasting voor uw
dier. Ook dan biedt de BEMER Horse-Set
waardevolle ondersteuning. Dat blijkt uit
een onderzoek van de paardenkliniek
Mühlen uit 2017:

~~Tijdens een operatie laten paarden zien
dat ze de narcose beter verdragen wat
betreft ademhaling, hartfrequentie en
benodigde medicijnen.

~~Na een operatie blijkt dat paarden een
geringere stijging van de creatine-kinasewaarden hebben. Ze blijven langer in de
zijligging liggen, kunnen beter ontspannen,
komen zekerder omhoog en herstellen
sneller.

Veel gestelde eisen,
één oplossing.

~
Of u nu professioneel op sport-

De BEMER Horse-Set heeft een aantoonbaar positief

paarden rijdt of deze prachtige

effect op het organisme van uw paard. De gezondheid

dieren een hobby voor u zijn: de

van uw paard wordt preventief versterkt en het herstel

dagelijkse uitdagingen in de stal

na ziektes verloopt sneller. Tijdens de training of de

verschillen niet veel. Preventie en

voorbereiding op toernooien wordt de soepele gang

herstel spelen een essentiële rol.

geoptimaliseerd. Ook bij genezingsprocessen, spierver-

En dat zijn de twee sterke punten

krampingen of letsel aan pezen, banden en spieren

van de BEMER Horse-Set!

kan de set waardevolle ondersteuning bieden.
Belangrijk: De BEMER Horse-Set is geen vervanging
van de behandeling door een ervaren dierenarts of
therapeut. Bespreek met uw dierenarts of therapeut,
wanneer en hoe u de BEMER therapie gebruikt.
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Wat u met de BEMER Horse-Set kunt bereiken

~~Verbetert de microcirculatie
~~Ondersteunt de parasympatische processen
~~Bevordert de ontspanning en het herstel
na belasting

~~Verhoogt het prestatievermogen
~~Optimaliseert uw training door nog
soepelere gangen

~~Dient als preventie en verhoogt
de afweer van infecties

~~Versnelt het genezingsproces na letsel
~~Heeft een positief effect op de narcose
en op het herstel na een operatie

Het beste, voor uw paard.

~
Voor uw paard sluit u geen compromissen, alleen het beste is goed genoeg.
Zo zien wij dat ook. De BEMER Horse-Set is de ideale metgezel voor de dagelijkse gang van zaken in de stal: doordachte details, optimale gebruiksvriendelijkheid, zeer goede productiekwaliteit en maximaal in de praktijk inzetbaar.
U zult ervan houden. En dat geldt ook voor uw paard.

Het intelligente duo

~~Paardendeken
~~Paardenmanchet
	
Met slimme details

~~Hoogwaardige, robuuste draagtas
~~Lader (inclusief internationale adapters)
~~Altijd erbij: Onze 2+1-jaargarantie –
een teken dat wij kwaliteit eisen
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Uw paard heeft zijn eigen hoofd,
en zijn eigen lichaam.
Terecht onderscheiden: Voor zijn
uitstekende kwaliteit is de BEMER
Horse-Set met de Red Dot Award
voor product-design bekroond.

U houdt van uw paard zoals hij is. Met zijn persoonlijkheid en zijn individuele eigenschappen. Om de behandeling aangenaam te laten verlopen, hebben wij de BEMER
Horse-Set zo ontwikkeld dat hij perfect bij ieder paard
past. En natuurlijk ook aangepast aan ieder paard.

Eenvoudig. Doordacht.

~~Kinderlijk eenvoudige bediening
~~Gemakkelijk te reinigen
~~Optimaal aan ieder paard aan te passen
~~Met geïntegreerde accu & signaalcontroller

1

De BEMER Horse-Set. Alle highlights in een oogopslag

~~Optimaal voor uw paard instelbaar en aan te passen
~~Ontwikkeld en geproduceerd volgens de norm voor medische producten
~~Behandeling zonder snoeren – accu en besturingseenheid
zijn geïntegreerd

~~3 verschillende intensieve behandelingsprogramma’s (5 / 10 / 15 minuten)
~~Intuïtief gemakkelijke bediening
~~Werkt ook boven de deken zonder beperking
~~Afwasbaar en gemakkelijk te reinigen
~~Robuust en duurzaam – ontworpen voor het veeleisende alledaagse
leven in de stal

~~Gering gewicht en flexibele spoelen voor maximaal draagcomfort
~~Eenvoudig en mobiel: flexibel in de meegeleverde tas op te bergen

2
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Borstriem (1)
Staart- / beenriem (2)
Buikriem (3)
Drietraps verlenging (4)
Draadloze, eenvoudige bediening (5)
3

U moet u bezighouden
met uw paard, niet met
de bediening.

~

Eindelijk in op stal! Nu wilt u nog maar één ding: tijd doorbrengen
met uw paard. De BEMER Horse-Set neemt geen seconde teveel

4

in beslag, want omdoen en bedienen zijn kinderlijk eenvoudig.
De BEMER-paardendeken is gemaakt van aangenaam en sterk
materiaal. De deken kan in de lengte versteld worden tot de
ideale lengte. Voor de lokale behandeling van het been maakt
u gebruik van de net zo eenvoudige BEMER-paardenmanchet.
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Door de toepassing van de BEMER Horse-Set
vertonen de paarden, vooral in een nieuwe omgeving, een rustiger gedrag, zijn ze beter bestand
tegen stress en wordt het uit de narcose komen
na een operatie duidelijk beter en zekerder.

DR. MED. VET. HERMANN JOSEF GENN
Dierenarts gespecialiseerd in paarden

U en uw paard zullen
enthousiast zijn. Belangrijke
professionele ruiters zijn dat al.

~

Door het gebruik van de BEMER Horse-Set bij
ons op stal, hebben wij vastgesteld dat, zowel
voor als na het rijden, de paarden aanzienlijk
sneller hun soepele gangen vinden. Ik ben zeer
overtuigd van het product!

PAUL SCHOCKEMÖHLE
Ondernemer, paardenfokker
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Dat ik mijn paard nu met het BEMER-systeem kan
behandelen, is fantastisch. De BEMER Horse-Set
ondersteunt bij het vitaliseren van de dieren en is
nu al een vast bestanddeel van ons werk.

LUDGER BEERBAUM
Viervoudig Olympisch kampioen, een van de meest succesvolle
springruiters ter wereld

Ik gebruik de paardendeken iedere dag bij mijn
dressuurpaarden, zodat ze fit blijven. Verder
heb ik goede ervaringen opgedaan in geval van
letsel.

KATHLEEN KELLER
De jongste dressuur derby winnares en houdster van de
Gouden Ruiteronderscheiding (Goldenes Reitabzeichen)

Samenwerking met PST Marketing
(Paul Schockemöhle)

De BEMER Horse-Set,
van en voor mensen,
die van paarden houden.

Samenwerking met Horse Competence
Center Germany (HCCG)

~
Bij de ontwikkeling van de BEMER Horse-Set hebben wij

Voortdurend onderzoek in

van het begin af aan met mensen samengewerkt, voor wie

samenwerking met universiteiten

paarden alles betekenen. Ervaren professionals, die onze

en grote paardencentra, zoals

visie van de perfecte verzorging delen. Ook in de toekomst

bijvoorbeeld de universiteit in

streven wij ernaar om met onze samenwerkingspartners,

Milaan (Dept. of Veterinary

u en uw paard zo goed mogelijk te ondersteunen.

Medicine).

Samenwerking met Hof Kasselmann
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Geldig voor Europa. Vervangt alle voorgaande versies.

VETERINARY.BEMERGROUP.COM

Onderzoek uit passie.
Producten uit overtuiging.

~
Sinds de oprichting van ons bedrijf streven wij ernaar om de werking van onze
producten wetenschappelijk te onderzoeken, te bewijzen en verder te ontwikkelen.
Zo zijn wij van een klein kantoor in Triesen / Liechtenstein uitgegroeid tot een
wereldwijd opererend concern. Vandaag de dag kunnen wij ons verheugen over
een groot en dagelijks groeiend aantal zeer tevreden BEMER gebruikers op bijna
alle continenten. Ontdek ook wat BEMER voor u en uw paard kan doen.
Overtuig uzelf!
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Wilt u nog meer te weten komen? Bezoek ons op

