
 

Kui suur on maksimaalne Likiti annus ööpäevas?  

Annus sõltub paljudest erinevatest teguritest, näiteks Teie hobuse toitumisest, suurusest, tõust ja 

vanusest. Ometi ei soovita me hobustele ja ponidele pakkuda rohkem kui ühe Little Likiti lakukivi või 

pool Likiti lakukivi päevas (300g).  

Kuidas kõige paremini Likiti pakendit eemaldada?  

Asetage mõlemad pöidlad rebimisribale ning purustage vajutades tihend, siis tõmmake rebimisriba 

alla ning korrake sama teise küljega. Avage kest ja võtke Likit seda pöörates välja. Mõnikord kui ilmad 

on väga külmad, siis võib plastikpakend muutuda rabedaks ja muutuda raskesti avatavaks, sel juhul 

lõigake rebimisriba kääridega katki ning järgige eelpoolmainitud etappe.  

Mul on raskusi tühjade Little Likiti lakukivi purkide eemaldamisega mänguasjadest Boredom 

Breaker või Tongue Twister, näpunäiteid?  

Seda takistus on lihtne kõrvaldada. Kasutage Roosasid Likiti Tange. Võtke tangidega tühja purgi 

küljest kinni ning tõmmake. Juhul kui purk on kõvasti kinni, siis peate võib-olla mitu korda mõlemast 

purgi küljest tõmbama. Kui teil ei õnnestu Likiti tangidega haarata, siis kasutage ükskõik milliseid 

kodus leiduvad tange ja need ajavad asja ära! 

Minu hobune ei ole kunagi varem Likiteid proovinud, kust alustada?  

Meil on erinevaid hinna ja kvaliteediga tooteid. Palun kasutage meie kodulehel Tooteotsingut, et 

saaksime Teid teie valikul aidata. 

Kas Likitid annavad energiat?  

Likitite peamine koostisosa on glükoos, Likitid annavad energiat. Juhul kui järgida päevast 

soovituslikku kogust, siis mõjutavad Likitid vähesel määral või ei mõjuta üldse Teie hobuse 

energiataset.  

 



Kui palju Likitid suhkrut sisaldavad?  

Tavaliselt söövad hobused umbes 16 tundi päevas rohtu. 500 kg kaaluv hobune sööb vähemalt 50 kg 

värsket rohtu, mis võrdub 2 kg suhkruga päevas või 125 grammiga tunnis. Me ei soovita hobustele 

anda rohkem kui 300g Likitit päevas, mis on samaväärne 2 tunni rohusöömisega.   

Kas Likit on hobuse hammastele kahjulik?  

Ei. Hobuste hammaste email on tugevam kui email, mis kaitseb inimeste hambaid. Kui hobune lakub 

Likitit, siis toodab hobuse suu suure hulga sülge, mis loputab hambaid tõstes suu pH taset ning 

eemaldab mistahes jäägid.  

Kas Likitid sisaldavad vitamiine ja mineraalained?  

Glükoosi baasil valmistatud Likitid ei ole mõeldud hobuste toidulisandiks, aga meie tootevalikus on 

mitmeid soola baasil valmistatud Likiteid, sealhulgas Sport Likitid, mis sisaldavad elektrolüüte ning 

Likit Ice, mis on täiesti naturaalne Himaalaja soolakivi.  

Ma soetasin just Likiti mänguasja, aga mulle tundub, et mu hobune ei ole sellest huvitatud, 

nõuandeid?  

Esiteks on väga oluline hobust uute asjadega järk-järgult tutvustada. Alustage sellest, et laske hobusel 

Likitit oma käe pealt lakkuda, hõõruge seda hammaste vastu, kui see on maitse suhu saamiseks 

vajalik. Seejärel paigaldage mänguasi uuesti ning laske neil seda oma käest lakkuda. Viimaks riputage 

mänguasi vastavalt kasutusjuhendile ning julgustage uuesti lakkuma. Hobused peaksid varsti 

mänguasja mõttest aru saama. Juhul kui endiselt on probleeme, siis võib juhtuda, et neile ei meeldi 

vastav maitse. Samamoodi nagu erinevatele inimestele meeldivad erinevad maitsed, eelistavad ka 

erinevad hobused eri maitseid.  

Mu hobune teeb alati kõik asjad katki, kas saate garanteerida, et ta Likitit katki ei tee?  

Jah, kõikidel Likiti toodetel on 6 kuuline garantii ning juhul kui nad selle aja jooksul katki lähevad, siis 

parandame need või asendame tasuta uutega ostutõendi alusel. Meieni jõuab igal aastal väga vähe 

tagastusi ning üldiselt kestavad mänguasjad aastaid.  


