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Foreword 

More than pretty and practical.

Many appreciate wood for its beauty, aesthetic appeal and 
the pleasant, warm atmosphere that it creates. Others see the 
static and practical properties of wood in the foreground. Few, 
however, agree on the health properties of wood. In particular 
the unprecedented and still largely untapped health properties of 
pine heartwood. 

The long-living Bristlecone Pines of California live up to 4,000 years and 
older. They are older than the pyramids and reach an altitude of 3,300 
meters.  “Paradoxically, the pines get so old because they continually 
cope with the adverse growing conditions,“ said Patti Wells, a botanist 
with the U.S. Forest Service. Pine wood is very resinous and thus a good 
protection against fungi and insects. But even insects use this plant‘s  
defensive advantage. Swiss researchers found evidence that ants arm  
themselves with small pieces of resin for protection against bacteria 
and fungi, greatly increasing their survival rate.  
Birds and bees also use the resin to seal their nests. 
Although the effect of Zirbe pine has been known for centuries, it is rarely used. The Joanneum Research 
Institute in 2002 studied the positive qualities of the wood and their effects on people. In particular, 
the proven effect the wood has on sleep. In another hygiene study, the latest research results from 
the “British Food Journal“ confirms that only pine heartwood due to its antibacterial capabilities, kills 
bacteria faster than other types of wood and also faster than polyethylene!

Health supporting pine products
Based on these health effects, various products have recently been developed by the Wilms® company 
which use the germ- and fungi-killing effect. The care products use the active ingredients and the 
strength of the wood to care for the skin and to alleviate various skin ailments.
Pine heartwood kills bacteria and germs quickly and thoroughly. 
This phenomenon has existed over millions of years in nature and 
was perfected to help trees to survive. The Wilms entrepreneurs say 
that, „The strong germ-reducing properties of the wood have been 
known for centuries. We should take advantage of these positive 
qualities!“  

Cross section of pine tree trunk

Young pine tree



منتجات ويلمز® للعناية باإلبل

رعاية طبيعية للحيوان بالقوة الطبيعية للب خشب الصنوبر.

ما هي منتجات العناية باإلبل ؟

تستخدم منتجات ويلمز® للعناية باإلبل العناصر النشطة في لب خشب الصنوبر حلماية ورعاية اجللد والفراء والريش، لصحة متكاملة 
للحيوانات. إن العنصر األساسي في هذه الباقة من املنتجات هو مستخلص لب خشب الصنوبر الذي جمع قوته عبر مئات األجيال. بفضل 

نوعية خشبه الفريدة من نوعها،  فإن هذا النوع من األشجار يظل سليما عبر مرور الزمن. هذا، ولقد أظهرت الدراسات احلديثة أن لب خشب 
الصنوبر فعال في مقاومة اجلراثيم والفطريات والفيروسات. كما ظهر أن للعناصر الطبيعية خلشب الصنوبر آثار إيجابية على اجللد. ونحن 

نستفيد من هذه القوة الطبيعية في منتجاتنا. 

�ما هو الوقت املناسب الستخدام منتجات العناية باإلبل ؟ 
�إن منتجات العناية باإلبل مناسبة جلميع أغراض الرعاية العامة جللد اإلبل. وميكن استعماله أيضا في عالج أكزميا

�احلكة والبكاء، من قبيل املاالندرز فضال على لدغ العثة/احلشرات والتهابات اجللد واجلروح الصغيرة. هنا يعمل
مستخلص الصنوبر مبثابة بلسم ملطف ومهدئ للجلد ويقوي مناعة حاجز اجللد الواقي الطبيعي.

أكثر من 80 عنصر طبيعي فعال 

لقد أظهرت التحليالت اخملتبرية أن لب خشب الصنوبر يحتوي على أكثر من 80 مادة، ومنها الفالفونويدس والتربني. لقد أجمع العلماء أن 
التأليف بني مجموعة من العناصر مينح هذه الفعالية اإليجابية للب الصنوبر. القاعدة هنا تتمثل وكما هو الشأن في الطبيعة في مسألة 

التآزر ما بني املكونات – حيث أن التركيبة املثالية ما بني املكونات وطريقة املعاجلة املتأنية واحلساسة من شأنها حتقيق منتج ذي فعالية رائعة.  

مجرّب ومضمون: 

منذ العام 1996 وشركة ويلمز جتري أبحاثا في مجال „املنافع الصحية لألخشاب“. حيث فحصت واختبرت مختلف أنواع األخشاب حتى تبني 
لها أن لب خشب الصنوبر ذو تأثيرات مضادة للبكتيريا غير عادية.

مقتطفات من األبحاث...

 „... تبني من العينات، انه مت القضاء على نسبة ما بني %90 إلى %99 من 
الكائنات الفطرية...“  معهد هيجني نورد، أملانيا  

 „حتسنت رطوبة اجللد بشكل كبير لدى احليوانات التي خضعت لالختبار حيث
  ظهر انخفاض في درجة احمرار اجللد. وظهر حتسن في وظيفة احلاجز اجللدي. بل
  إن األعراض التي تظهر على اجللد مثل اجلفاف وتوتر اجللد والتشقق شفيت إلى 

�حد كبير“. 
جامعة إرنست-موريتس-ارندت، غريفسفالد، أملانيا



Wilms® Camel Care Products 
Natural Camel Care with the natural power of pine heartwood

What are Wilms® Camel Care Products?
Wilms® Camel Care Products use the active ingredients of pine heartwood for the protection and care of 
camel skin.The basic ingredient of this product range is the pine heartwood extract. Pine heartwood has 
built its power through hundreds of generations. Because of its unique wood, the trees remain healthy. 
Recent studies have shown that pine heartwood is effective against bacteria, germs, fungi and viruses. 
The natural components of the wood have also shown to have positive effects on the skin. This natural 
strength is what we use in our products.

When should Wilms® Camel Care Products be used?
Wilms® Camel Care Products are suitable for all general care purposes of skin. It is for weeping and 
itching eczemas, i.e. malanders as well as mite/insect bites, inflammations of the skin and small wounds. 
The pine extract acts as a cooling agent as it soothes and calms the skin and strengthens the skin’s 
natural protective barrier.

More than 80 naturally effective ingredients
Lab analysis showed that the pine core contains more than 80 substances, i.e. flavonoides and terpenes. 
Scientists agree that a combination of many ingredients is responsible for the positive effects of the 
extract. The rule here, like everywhere in nature, is synergy — an ideal combination of ingredients that 
produces an extraordinary effect through careful, sensitive processing.

Tested and approved:
Since 1996 the Wilms® company does research within the field “health benefits of wood“. During this 
phase different kinds of wood were investigated and it was discovered that the heartwood of pine 
contains extraordinary antibacterial effects:

From the Research:
“…depending on the species, 90% to 99% of the applied  
fungal organisms were killed…“  
Institute Hygiene Nord, Germany
“Skin moisture improved significantly in subjects and they  
reported a decline in skin redness. It showed an improvement  
in skin barrier function. Even skin symptoms such as dryness,  
tension and skin cracks showed significant improvements.“  
Ernst-Moritz-Arndt-University Greifswald, Germany



شامبو ويلمز® لإلبل

إن شامبو ويلمز® لإلبل أكثر من مجرد شامبو – فهو يحافظ على صحة وحيوية اجلمل. بفضل مجموعة اخلصائص املميزة ملستخلص حلاء 
الصنوبر، فإن هذا الشامبو مثالي للجمل الذي يعاني من البشرة احلساسة وكذلك في املناطق امللتهبة وبقية مشاكل اجللد والفرو. فضال عن 

ذلك، فهو يخلص الفرو من احلشرات الطفيلية متاما. 

شامبو لتنظيف لطيف و رعاية فعالة وطبيعية على اإلبل بفضل استخدام مواد طبيعية ونباتية في مكوناتها. ميكن أيضاً استخدام الشامبو 
على اجللد املتهيج. قوة فاعلية  لب خشب الصنوبر الطبيعية توفر لإلبل جلد صحي والمع.  

تأثير باألعشاب – تدخل في مكونات هذا املنتج الرئيسية مواد خام متجددة صنعت من جوز الهند والسكر، وهي متثل تعزيزا للعناية اللطيفة 
وتدعيما لوظائف اجللد. وباإلضافة إلى مستخلص حلاء الصنوبر، فإن هذا الشامبو يحوي مستخلص الكاموميل والذي يساعد على تلطيف 

البشرة. كما أن بروتني القمح يعمل على إكساب الفرو ملعاناً ونعومة زائدة. مثالي للعناية بصغار اإلبل. 

شامبو لتنظيف لطيف و رعاية فعالة وطبيعية على اإلبل بفضل استخدام مواد طبيعية ونباتية في مكوناتها. ميكن أيضاً استخدام الشامبو 
�على اجللد املتهيج. قوة فاعلية  لب خشب الصنوبر الطبيعية توفر لإلبل جلد صحي والمع.

�املميزات:

 • لتنظيف لطيف من مواد نباتية
 • مثالي لتنظيف البشرة احلساسة واملتهيجة

• فعال في معاجلة داء احللم املعوي

�نتائج االستخدام املستمر: 

 • القضاء على البكتيريا 
 • يقلل من منو اجلراثيم والفطريات 

 • يقلل من منو الطفيليات 
 • يكون كحاجز وقائي للجلد

 • يعطي ملعان على اجللد 
• صحي وحيوي



طريقة االستخدام : 

ضع املياه على جلد اإلبل ، استخدم قفازات الشبلة املصنوعة من املواد الطبيعية، ضع  القليل من الشامبو على القفاز وابدأ بعمل تدليك 
�بحركة دائرية. لإلبل الكبيرة يرجى استعمال مقدار كوب صغير. اتركه ملدة 5 دقائق، ومن ثم اغسل اإلبل باملاء.

مالحظة:يرجى استخدام الشامبو 3 مرات في األسبوع ملدة 6 أسابيع األولى، وبعدها من 2-1 مرة في األسبوع ، وبعدها سيكون لديك إبــل 
صحية وحيوية. 

املكونات:

 ماء، مستخلص لب الصنوبر، غليسيرين، عوامل الفعالية السطحية للكاكاو، عوامل الفعالية السطحية للسكر، مستخلص القراص، 
بيتايني )نباتي(، عطر طبيعي، عوامل الفعالية السطحية لألحماض األمينية، استر الغليسيرول من األحماض الدهنية )نباتي(، بروتني احلنطة 

املتحلل، مستخلص البابوجن، ملح بلوري من باد إيسن، حمض لبني، فيتات الصوديوم من األرز.



Wilms® Camel Shampoo
Wilms® Camel Shampoo is more than just a shampoo – it keeps the animal  
healthy and vital. Regarding the wide properties of the pine heartwood 
extract, the shampoo is ideal for camels with irritated skin, inflamed areas 
and other skin and fur problems. Particularly parasite-stressed fur is cleaned 
thoroughly. 

Herbal tensides – based on renewable raw materials made from coconut 
and sugar – sustainably support the gentle care and the function of the skin. 
Besides the pine heartwood extract, the shampoo contains an extract from 
chamomile. It helps to improve and soothe the skin. Wheat proteins make the 
fur shiny and sleek. Also ideal for the care of baby camels.

For a gentle cleaning of your camel, an effective and natural care. Due to the use of mild and plant-based 
surfactants, the shampoo can also be used with irritated skin.   The naturally effective pine heartwood 
extract provides a healthy skin and shiny fur.

Advantages:
• gentle and plant-based cleaning 
• ideal for the cleaning of sensitive and irritated skin 
• very effective in the treatment of acariasis

Effect by regular using:
• elimination of bacteria 
• reduction of germs & fungi 
• reduction of parasites 
• strenghtens the skins protective barrier 
• provides shiny and sleek skin 
• maintains skin healthy and vital

Application: 
Put water on the Camel skin, pull the Nature Al Shibla Camel Glove on your hand,  take  less Camel 
Shampoo make a circular massage. Use for a big camel only a small cup,  let it soak for 5 minutes and 
then rinse it off with water.  
Notice: 3 times a week for the first 6 weeks, after this time 1-2 times in a week and you have successful 
and healthy camels.

Ingredients: 

Water, Pine Heartwood Extract, Glycerin, Coco Surfactants, Surfactants from Sugar, Nettle Extract*, 
Betaine )veg.(, Natural Fragrance, Surfactants from Aminoacids, Glycerolfattyacidester )veg.(, Hydrolized 
Wheat Protein, Camomile Extract*, Bad Essener Crystal Salt, Lactic Acid, Sodium Phytate from Rice, 
Limonene. *from certified organic agriculture



جل ويلمز® لإلبل
هذا اجليل مثالي لعالج مناطق معينة، ومنها املناطق التي ال ينمو فيها الشعر واملصابة أو املتحسسة. إن كثافة اجلل جتعل من السهل وضعه 

على املنطقة املصابة من اجللد. أما عن املكون الرئيسي في هذا اجليل فهو مستخلص لب خشب لصنوبر. باالضافة الى املادة الهالمية و زيت 
الصنوبر، وهو ما يضفي على اجللد ملعانا وحيوية. 

املزايا:

 • فعال على املناطق اخلالية من الوبر )القرع(
 • يعمل مبثابة بلسم ملطف ومهدئ للجلد

• سهولة االستعمال

�نتائج االستخدام املستمر:
  

 • القضاء على البكتيريا 
 • يقلل من منو اجلراثيم والفطريات 

 • يقلل من منو الطفيليات 
 • يكون كحاجز وقائي للجلد

 • يعطي ملعان على اجللد 
• صحي وحيوي

طريقة االستخدام:

بناء على احلاجة، يستخدم مرتني في اليوم. إذا لزم األمر، يعمل تدليك لطيف على املنطقة املتحسسة.

املكونات:

 ماء، مستخلص لب الصنوبر، زيت إبرة الصنوبر، استر الغليسيرول من األحماض الدهنية، مادة جيل.



Wilms® Camel Gel 
The gel is ideal for the treatment of specific areas, i.e. hairless areas and injury and sensitive skin. Due 
to its consistency it can be easily applied to the desired skin area. The main ingredient of the gel is the 
extract of pine heartwood. Further ingredients are a gelling agent and a small amount of pine needle oil 
which makes it refreshing and vitalizing.

Advantages:
• ideal for hairless area 
• cooling effect 
• easy to apply 

Effect by regular using:
• elimination of bacteria 
• reduction of germs & fungi 
• reduction of parasites 
• strenghtens the skins protective barrier 
• provides shiny and sleek skin 
• maintains skin healthy and vital

Application:
Depending on the specific need, generously apply 2 times a day. If necessary, gently massage the treated 
area.

Ingredients:

Water, Pine Heartwood Extract, Pine Needle Oil, Glycerolfattyacidester, Gelling Agent. 



ماء الصنوبر ويلمز® لإلبل
�إن ماء الصنوبر من ويلمز®  هو أساس جميع منتجات العناية باإلبل.

وهو مكون من املاء النقي والعناصر الطبيعية للب خشب الصنوبر وال يحتوي أية عطور أو ألوان أو مواد حافظة. وألن هذا املستخلص خال من 
اإلضافات، فهو مثالي للعناية باجللد احلساس والفرو والريش. كما أن العنصر املائي فيه يتيح امتصاص اجللد له فورا وبالتالي سرعة تعافيه.  

املزايا:

 • مناسب للجلد احلساس وامللتهب.
 • مناسب ألكزميا احلكة و لدغ السوس واحلشرات والتهابات اجلـــلد. 

• لم تذكر أي آثار جانبية للمنتج.

�نتائج االستخدام املستمر:
  

 • القضاء على البكتيريا 
 • يقلل من منو اجلراثيم والفطريات 

 • يقلل من منو الطفيليات 
 • يكون كحاجز وقائي للجلد

 • يعطي ملعان على اجللد 
• صحي وحيوي

طريقة االستخدام:

بناء على احلاجة، يستخدم 3 مرا ت في اليوم. ميكن رشه أو استخدامه بشكل مباشر على اجللد. إذا لزم األمر، يعمل تدليك لطيف على 
املنطقة املتحسسة. 

مت اختبار تأثير مستخلص لب خشب الصنوبر من قبل عدة معاهد في أملانيا واملوافقة على فعاليته . يتم تصنيع منتجات العناية باإلبل 
.EEC/76/768 ووفقا للبند )GMP( وفقا ملمارسة التصنيع اجليدة

 
:املكونات

.ماء، مستخلص لب الصنوبر، مستخلص الصفصاف األسود، استر الغليسيرول من األحماض الدهنية 



Wilms® Camel Pine Water  
Wilms® Camel Pine Water is the basis of all products of the Wilms® Camel Care product range. It 
consists of pure water and the natural ingredients of pine heartwood and contains no perfumes, dyes 
or preservatives. Since this extract is free of additives, it is ideal for the care of sensitive skin, fur and 
feathers. Its aqueous consistency allows to be absorbed by the skin immediately and so recovery can 
begin. 

Advantages:
• ideal for sensitive and irritated skin 
• suitable for the treatment of mite infestations, itching excemas, insect bites 
• no known side effects

Effect by regular using:
• elimination of bacteria 
• reduction of germs & fungi 
• reduction of parasites 
• strenghtens the skins protective barrier 
• provides shiny and sleek skin 
• maintains skin healthy and vital

Application:
Depending on the specific need, generously apply 3 times a day. It can be sprayed onto or applied to the 
skin. If necessary, gently massage the treated area.

The effect of the wood extract is tested and approved by several German Institutions. PineFauna 
products are manufactured according to Good Manufacturing Practice )GMP( following the 
Cosmetic Products Directive 76/768/EEC.

Ingredients: 

Water, Pine Heartwood Extract, Black Willow Bark Extract, Glycerolfattyacidester. 



بطانية ويلمز® لإلبل
حتمي „بطانية ويلمز „ اإلبل من العثة والبكتيريا واحلشرات. عالوة على ذلك فإنها تتمتع بفعالية مقاومة للبكتيريا وتقلل من مسببات 

األمراض وتتمتع مبزايا امتصاص جيدة.

هذه التركيبة الفريدة من نوعها من خشب الصنوبر املعالج ومواد التغطية العصرية هي من يجعل هذا األمر ممكنا. بداخل الغطاء جند نشارة 
�من خشب الصنوبر الفعال التي تعمل على توفير جو مثالي 

�ومتنع من تكون البكتيريا. هذه البطانية مغطاة بدورها بالقنب الذي 
يضمن نشاط تنفس عال. 

اما عن الرطوبة الناجتة عن التعرق على سبيل املثال، فيمكنها أن تتسرب من بنية النصف النافذ بشكل مثالي. بفضل هذا اخلليط من املواد 
الفريدة من نوعها، فإن „بطانية ويلمز® لإلبل“ حتمي كذلك من التغييرات الكبيرة التي تطرأ على درجة احلرارة ما بني 50 درجة مئوية بالنهار 

ودرجات أقل حتت الصفر بالليل. فعالية هذه البنية من نشارة اخلشب مت اختبارها والتأكيد عليها من طرف معاهد عاملية. نفس هذه املواد 
الفعالية يحتوي عليها كذلك „شامبو ويلمز® لإلبل“ والذي ينصح باستعماله في عالقة مع „بطانية ويلمز® لإلبل“. هكذا تتمكنون من دعم 

�الفعالية تتآلف جميع هذه املواد في رعايتها جللد األبل.

„بطانية ويلمز® لإلبل“ ليست فعالة فقط بل هي حصرية كذلك: حيث يتم إنتاج هذه األغطية يدويا حسب احلاجة لتتم تغطية األبل بها 
وتثبيتها بحزام خاص. هذا، وميكن بالطبع استعمال غطاء آخر. „بطانية ويلمز® لإلبل“ ال تغسل، وإمنا ميكن القضاء على األوساخ العنيدة عليها 
باستعمال منديل مبلل. عند استعمالها بعناية، فإن „بطانية ويلمز® لإلبل“ تدوم فعاليتها إلى أكثر من سنة واحدة. بالنسبة لإلبل السليمة 

�وكذا صغار اإلبل وإبل السباقات فال غنى عن „بطانية ويلمز® لإلبل“. متتع ببطانية ويلمز® الطبيعية املصنوعة في أملانيا.

املميزات: 

 • مقاومة للعثة
 • القضاء على اجلراثيم والبكتيريا والفطريات التي تخترق البطانية.

 • ميتص العرق والرطوبة
• يتحكم بالرائحة الغير مرغوب بها

مكونات طبقات البطانية



Wilms® Camel Blanket
Wilms® Camel Blankets keep your camels safe from mites, bacteria and insects. In addition, Wilms® 
Camel Blankets have a powerful antibacterial effect; they reduce germs and have good absorption 
properties. 

These outstanding properties are achieved with a unique combination of refined pine heartwood and 
modern cover materials. Inside the mat, you will find active pine heartwood shavings which  
ensure the optimum climate and prevent any generation of undesirable bacteria. The mat comes equip-
ped with a cover made of organic hemp for excellent  
breathability.  
 
Excess moisture, e. g. sweat, can escape optimally through the semi-permeable fabric. With their unique 
new material mix, Wilms® Camel Blankets will also protect your camels from extreme temperature fluctu-
ations between 50°C during the day and minus degrees during the night. The effect of the fabric made of 
wood chippings has been scientifically tested and proven by international institutes. To increase the 
effectiveness of Wilms® Camel Blankets even more, we recommend you to combine them with Wilms® 
Camel Shampoo, which is based on the same natural ingredients of wood and ensures that these valuab-
le ingredients have direct contact with your camels‘ delicate skin.  

Wilms® Camel Blankets, however, are not only highly efficient, but also offer you the luxury of an indivi-
dually stitched, handmade product. The blankets are designed to be slipped over the animal and will be 
fastened with a special belt. Certainly you can also put an additional racing blanket on top. Wilms® Camel 
Blankets are not  
designed to be washed, any tenacious stains, however, can be wiped off using a damp cloth. Provided 
they are handled carefully, Wilms® Camel Blankets will last for more than one year.  Wilms® Camel Blan-
kets are a must for healthy and successful baby camels as well as racing and breeding camels. Enjoy pure 
natural products made in Germany. 

Effects by regular using:  

• mite resistant
• eliminate germs, bacteria and fungi penetrate the blanket
• absorbs sweat and moisture
• odor-neutralizing

Construction of pine chip mat



International Awards for Wilms® Pine Wood  

International Invention Fair of the  
Middle East in Kuwait 2010 -  Gold Medal

Geneva Exhibition of Inventions 2008 
- Two Gold and Two Silver Medals

Geneva Exhibition of Inventions 2010 
- Bronze Medal

Exhibition of Inventions in Nürnberg,  
Germany 2009 - Silver Medal



ALSHIBLA 
Horse Tools & Camel Trading 
 
P.O. Box: 18405 
Al Ain, UAE 
Office:+971-3-7648845 
Fax: +971-3-7648846 
E mail: info@ALSHIBLA.com 

�الشبلة 

�مركز املدينة - بناية مجموعة الظاهري
�ص.ب: 18405 

�العني ، االمارات العربية املتحدة
�هاتف:+7648845-3-971  

�فاكس: +7648846-3-971  
info@AlShibla.com :امييل  
www.AlShibla.com:املوقع

GCC Distributor / exclusive Agent

www.AlShibla.com


