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För daglig rengöring och återfuktning använd Equipe Soft Care 

Detta är en rengöringsprodukt som även återfuktar lädret. Idealisk för rengöring efter 

dagligt bruk. Använd gärna en fårskinnsvante vid rengöring, för att dryga ut produkten, 

och lädret blir då även blankt och återfår sin lyster.  

Equipe Soft Care och fårskinnsvante 

 

 

När dina lädervårdsprodukter behöver återfuktas använd Equipe Soft Oil 

En speciellt framtagen olja, idealisk för att återfukta lädret. När dina läderprodukter är 

nya kan du med fördel olja in dem. Detta för att lädret ska bli mjukt och följsamt och 

hålla länge. Ta lite olja på en mjuk trasa och svamp stryk på hela lädret. (Vid insmörjning 

av sadel – använd inte på sadelgjordsstropparna). Påför sedan mer olja vid behov när 

lädret känns uttorkat. Tänk på att läder heller inte mår bra av för mycket olja.  

Equipe Soft Oil 

 

Soft Oil kan användas utan Equipe Soft Care om produkten inte är smutsig men behöver fukt. 



Då och då är det bra att djuprengöra sitt läder, använd då Equipe Soft Clean 

Soft Clean är en rengöringsprodukt som är idealisk för djup men skonsam rengöring för 

dina läderprodukter såsom träns, tyglar och andra läderprodukter. Den innehåller 

varken glycerine eller något mjukgörande ämne. Hjälper dig att ta bort smuts och svett 

från lädret. Ska alltid användas kombinerat med en mjukgörande produkt efteråt, med 

Soft Oil eller någon gång ibland, med Soft Grease. 

Smörj ditt träns: 

Plocka isär ditt träns och använd en mjuk trasa och Soft Clean för att rengöra ordentligt. 

Låt sedan ditt träns torka för att sedan smörja in med det med Soft Oil. Skölj och torka 

bettet. Klart! 

Equipe Soft Clean 

 

 

 

Då och då är det bra att behandla sitt läder med läderbalsam för att bevara 

fukt, mjuka upp och skydda lädret. Använd då Equipe Soft Grease 

Är en speciellt framtagen produkt med en vegetabilisk bas och bivax. Idealisk för djup 

återfuktning och det tar lite längre tid för denna produkt att absorberas av lädret. Denna 

produkt är idealisk när man rider mycket utomhus och lädret utsätts för till exempel 

mycket regn och sol. Stryk på ett tunt lager med fårskinnsvante eller mjuk trasa. 

Equipe Soft Grease 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycka till med din lädervård! 

Hälsningar, 

Spero Equestrian 


