BRINICOMBE
EQUINE
Har specialiceret sig i at
udvikle tilskudsfoder til
arbejdende heste. Den
måde vi holder heste på i
dag, hvor hesten går på
fold og opstaldes i små
bokse, stiller enorme krav til
det foder vi fodrer hesten
med.
Traditionelt foder er ikke
nok, hesten har brug for
tilskud af alle de ting den
selv ville gå og spise i
naturen, hvis den gik frit
omkring.
Vi er stolte af, at kunne
præsentere Brinicombe
Equine’s produkter på det
danske marked. Vi ved at
din hest ville vælge vores
tilskuds produkter.
Produkterne er udelukkende
lavet af naturlige
ingredienser, og det er med
garanti.
100 års viden og forskning i
hestens ernæring er
grundlaget.

Om os:
Brinicombe Equine’s produkter importeres til Norden og Tyskland af
Think-Equine.
Think Equine har valgt produkterne fra Brinicombe Equine, fordi vi
sætter pris på en producent, der kan bevise deres gode resultater ved
brug af deres produkter.
Brinicombe producerer produkterne uden hensyn til prisen, hvilket er
din sikkerhed for at når du giver din hest tilskuds foder fra os, så er
du sikker på at din hest kun får det bedste.
Markedet i Danmark er fyldt med alverdens producenter, med tvivlsomt
indhold som sælges kun fordi de har et “ kendt navn “.
Vi producerer for hesten, med baggrund i hestens oprindelige liv, som
frie vilde dyr. Alt vores forskning fokuserer kun på hvordan en hest
virker indvendigt, al sundhed og velvære kommer indefra, Det gælder for
mennesker så vel som for heste.
Hans Storm
Salgsdirektør
Think Equine
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INDHOLD:

THINK CALM, NATURLIG “SLAPPER”

THINK CLEAR, ÅNDEDRÆTS HJÆLP

THINK COMPLETE, VITAMIN/MINERAL

THINK FLY, FLUEFRI SOMMER

THINK LAMINITIX, FORFANGENHED

THINK MUD, BEKÆMPER MUG OG
SOMMEREKSEM

THINK PINK, OPTIMAL
MAVEFUNKTION

THINK SOUND, LED OG BEVÆGELSE

FOOT PERFECT, HOVPLEJE

HERBILIX AIRWAYS, ÅNDEDRÆT

TLC, TENDER LOVE & CARE
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THINK CALM
Think Calm har en
unik kombination af
beroligende
ingredienser, med
højt indhold af
biologisk
magnesium.
Gives dagligt som
tilskud til hestens
normale foder. Har
en fantastisk effekt
på “vævere”
Produktet er støvfrit
og fåes i følgende
str:
2,5 kg.
5,0 kg.

De fleste ryttere ønsker en rolig og samarbejdsvillig hest, der er
fokuseret og går til opgaven med sindsro.
Think Calm er et genialt tilskuds foder der hjælper hesten til at
finde sin balance og indre ro.
Hesten er oprindeligt et flugt dyr. Den kan reagere
uhensigtsmæssigt med rytteren på ryggen, andre heste er ustyrlige
i stalden og ved smed besøg.
Think Calm er samtidig et yderst godt tilskud til heste der er
“vævere” vores egne test viser at 8 ud af 10 heste der er vævere
bliver langt mere afslappede og rolige i stalden.
Think Calm Indeholder syreblokade, der modvirker syredannelsen
i mavesækken, og som samtidig modvirker “mavesår” som seneste
forsking viser er et stort problem ved opstallede heste.

2,5 kg holder ca. 30 dage.
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THINK CLEAR
100 % naturprodukt,
baseret på planter og
urter

Indeholder et
perfekt mix af
urter og grape
kerner.

Har en lækker smag,
så hesten elsker det.
Kan bruges til alle
heste og ponyer,
også drægtige
hopper.
1 kg. spand

Think Clear hjælper din hest med at få renset luftvejene.
Tilegnet og produceret til at hjælpe din hest med at klare
alle de støv og pollen angreb den udsættes for i dens nær
miljø.
Måden vi opstalder heste på idag, og det foder vi giver
dem, efterlader hesten med mindst lige så mange luftvejs
problemer som mennesker.
Think Clear er en kraftig blanding baseret på naturlig
tilgængelige bestanddele.
Den indeholder Vitamin A, zink og pantotensyre, med
MSM, timian og lidt marshmallow for at rense , berolige
og reparere.

Holder ca. 33 dage.
Fåes i 1 og 3 kg spande

Naturlige antioxidanter, bromelin og en
blanding af olier som hjælper og vedligeholder
immunsystemet for at opretholde friske lunger.
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THINK
COMPLETE
Bredspektret vitamin
og mineral tilskud
med højeste
specifikation.
Organisk bundet til
hinanden, hvilket
letter optagelsen for
hesten.
Indeholder også
vores helt specielle
Devon bank urter,
samt omega 3 olier.

Think Complete er et bredspektret vitamin og mineral
tilskud, der er lavet for at tilgodese den moderne hests
behov.
Organisk bundet sammen med livsvigtige
sporeelementer, tørrede urter og omega 3 olier. Ved brug
af Think Complete er man sikker på, at hesten har alt
hvad den behøver for at være så fit som mulig.
Anbefales specielt til ungheste og drægtige hopper.
Produktet fåes både som granulat og en helt speciel “low
sugar” slikkesten.

Fåes i 2 kg, 5 kg og
20 kg granulat, samt
8 kg slikkesten.

Idet slikkestenen indeholder så lidt sukker, er der ingen
risiko ved, at slikkestenen er hos hesten altid.

2kg. granulat holder
ca. 50 dage
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“ Siden jeg startede med at give min hest
Think Fly, har han ikke længere
problemer med fluer osv. når han er på
folden hele dagen.”
Morten Jensen, Kolding

THINK FLY
100 % naturprodukt,
baseret på planter,
urter, æteriske olier og
Repel EX
Eneste produkt på
markedet der arbejder
indefra, og giver
hesten 24/7
beskyttelse selv om
den sveder og bliver
vasket.
Giver en langt mere
velbefindende hest,
med masser af energi,
da den ikke skal
“flygte” fra fluerne hele
tiden ude på folden.
Hjælper mod
sommereksem

Fluer, myg, og mitter er ren tortur for hesten. både på folden
og i stalden.
Heste fortjener ikke denne plage hver sommer, ubehaget
kløen og sygdomsspredning er kun få af de mange
ubehagelige følger af denne evigt tilbagevendende plage.
Det er generende for hest og rytter, både til dagligt og ikke
mindst under konkurence hvor et stik eller bid kan spolere en
hel session.
Think Fly er nyskabelsen der virker inde fra, gives sammen
med hestens normale foder, eller som slikkesten. Ved at
arbejde sig igennem huden inde fra, giver det en virkning over
hele hesten, 24 timer i døgnet alle ugens dage. Optimalt for
hest og rytter.
Sammensat af urter, essentielle olier som samtidig giver en
smuk og velplejet pels.

Har en lækker smag,
så hesten elsker det.
Kan bruges til alle
heste og ponyer, også
drægtige hopper.
Fåes som 4 kg.
Granulat eller 8 Kg.
slikkesten
4 kg. granulat holder ca. 30
dage
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“ Forfangenhed var et stort problem for
min hest, det har for første gang i år ikke
været sådan. Tak til folkene hos
Brinicombe.”
Maja sørensen, Tønder

THINK
LAMINITIX
Seneste forskning
viser, at
forfangenhed, kan
sidestilles med
sukkersyge hos
mennesker.
Sommergræsset er
for heste der har
tendens til
forfangenhed,
livsfarligt. Og alt for
ofte ender det med
aflivning.
Think Laminitix er
den løsning heste
folket har ventet på i
mange år, og vi er
meget stolte af at
kunne introducere
det på det danske
marked.

Hvert år når forårs græsset kommer, følger der en masse
problemer med for heste ejeren.
Think Laminitix er udviklet af Brinicombe Equineʼs prof.
team af ernærings eksperter, og anbefales til alle heste
og ponyer, der har tendens til forfangenhed.
Baseret på de seneste års videnskabelige undersøgelser,
leverer Think Laminitix den bedst mulige ernæring, der
opretholder den metaboliske ligevægt, tilfører de vigtigste
ingredienser til sunde hove og arbejder i synergi for at
stabilisere stofskifet, fordøjelsesystemet og
blodsukkerniveauet.
Ingredienserne er bla. den bedste kvalitet af organisk
bundet magnesium, kanel, msm, gær og naturlige
antioxidanter.
Ingen har lyst til at give hesten mundkurv på, for
at den ikke skal ende med at blive forfangen på
nyt græs.
Think Laminitix er svaret på problemet
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MUD
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THINK MUD
Fyldt med
antioxidanter, der
hjælper hestens
imunforsvar,
organisk bundne
sporeelementer der
letter optagelsen
Efterår og vinter
måneder i Europa
bliver mere og mere
våde, det lider din
hest kraftigt under.
Think Mud er
samtidig meget
effektivt som
behandling mod
sommereksem.
Fåes i 1,5 kg og 4 kg
granulat.
1,5 kg. vil holde i ca.
50 dage.

Think Mud er egentligt lavet til de våde og fugtige
efterårs/vinter måneder, hvor hesten lider under mug og
skimmel i hud og pels.
Men lider din hest af sommereksem, har produktet den
gode bivirkning, at den hjælper mod netop dette.
I kombination med Think Fly, som forebygger mitteangreb
og fluer, kan Think Mud gives til hesten der allerede er
stærkt angrebet af sommer eksem.
Drop alle sprays og cremer som ingen rigtigt ved hvad
indeholder og hvilke skader de kan påføre hesten.
Brug din sunde fornuft og giv din hest noget den selv villet
have fundet i naturen.
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THINK PINK
Bredt spektre af
vitaminer og
mineraler
Probiotiske
mælkesyrerbakterier
for optimal
tarmfunktion
fordøjelse.
Øger optagelsen af
gavnlige stoffer fra
destens normale
foder
Højt indhold af
linseolie, der er har
stor effekt på
hestens pels.
Fåes i 2 kg og 4 kg
granulat.
2 kg. vil holde i ca.
40 dage.

Hestens immunforsvar er direkte knyttet til tarmsystemet, og
er microfloraen ikke optimal i tarmsystemet kan hesten ikke
fungere optimalt.
En lang række problemer som feks. forstoppelse, diare,
kolik, allergi, eksem, dårlige hove, mat pels og ømme led og
koder kan spores direkte tilbage til dårlig mave-tarm system.
Grundet moderne landbrug indeholder jorden som eks. græs
får sin nærring fra, kun ca. 10 % af de microorganismer som
er livsvigtige for heste og andre græssende dyr. På samme
tid er sukkerindholdet i græsset steget markant. Denne
kombination er direkte årsag til at mange heste idag har
meget dårlig microfflora i tarmene.
Think Pink løser problemet!
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JOINT AND MOBILITY SUPPORT PROGRAMME

THINK SOUND
Special blanding af
Naturlig skaldyrs
ekstrakt, Chondroitin og
MSM som er anerkendt
for deres
evne til at forebygge og
reparere slitage skader i
ledene og bidrager til
hurtigere restitutation
Think Sound er:
En naturlig kilde til antioxidanter fra frugter og
bær som indeholder
enzymer som bidrager til
at minimere nedbrydning
af brusk
Boswellin fra Boswellia
træet er en Ayurvedisk
ingrediens som
komplimenterer
blandingen og bidrager til
at fjerne væskesamling i
stive led.
Chelateret magnesium
og kobber for udvikling af
sunde led hos ungheste
Ikke tilsat smertestillende
ingredienser, som sikrer
du ikke arbejder med en
hest der burde stå stille
og helbrede sig.
Produktet fåes i følgende
str.
800 gram
2 kg
0,8 kg er nok til ca. 40 dage

Ville din hest nyde godt af langtidsforebyggende tilskud, med
det formål at aflaste led og bevægelses systemet?
Vil din hest have godt af et tilskud der kan hjælpe den til at
bevare sin bevægelighed langt ind i alderdommen?
Think Sound er tilskudfoderet specifikt lavet til at støtte
hestens led. Heste, der bruges på højt niveau, stresses og
slides kraftigt for at tilfredsstille rytteren.
Vi mener, at vi der bruger vores heste også bør være dem, der
forebygger og gør alt der står i vores magt for at minimere
dette slid bedst muligt.
Think Sound er udviklet alene med den tanke.
Ryttere på højeste niveau er imponerede over effekten. Alle
heste der bruges på højt niveau og heste på vej på pension
samt ungheste ud af avlslinjer på højt niveau er selvskrevet til
at benytte Think Sound.
Modsat de fleste andre produkter på markedet, så produceres
vores produkter på en UFAS godkendt fabrik
Vi kan garantere at de specifikationer vi opgiver er ægte,
hvilket giver dig sikkerhed for at de produkter du giver din hest
er det bedste på markedet, og at der intet kemisk fremstillet
indhold er. Det er sund fornuft mener vi.
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1.juli kommer Boyce til skade
på folden

Vi mener, at vi producerer markedets bedste hovprogram.
Vores produkter anbefales af førende beslagsmede, som
værende ganske unikke.
Ud over Biotin indeholder vores produkt en række
hemmelige urter og ekstrater der i samarbejde med
hestens eget systemt øger vækstraten af ny kvalitets hov.
Sammen med vores geniale Hoof Cream og Hoof Spray
har vi opnået den optimale hov pleje serie.

19. september
Ser Boyceʼs hov sådan ud efter at være
behandlet med Hoof Supplement.
Dyrlægen havde ellers sagt til ejeren at
hesten burde aflives.

HOOF SPRAY SUR STRÅLE
Ergonomisk udformet for
spraykontrol, og lydløs
pumpe.
Trænger ind i hovsålen
omgående.

Hoof Cream,
Indeholder bla. tea tree olie
som giver en naturlig
antibakteriel effekt.
Meget drøj i brug
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HERBILIX
AIRWAYS
100 % naturprodukt,
baseret på planter og
urter
Indeholder
Eucalyptus, Menthol,
Hvidløg, Timian,
Lakrids og vitamin C

Slikkestenen der
virker på to måder,
hesten indånder de
kraftige dampe af
eucalyptus og
menthol samt slikker
sig til de andre
ingredienser, der
hjælper hestens
luftveje.

Genial slikkesten med meget lavt indhold af sukker, men
med højt indhold af gavnlige ingredienser.
Herbilix Airways, er slikkestenen tilegnet og produceret til
at hjælpe din hest med at klare alle de støv og pollen
angreb den udsættes for i dens nær miljø.
Måden vi opstalder heste på idag, og det foder vi giver
dem, efterlader hesten med mindst lige så mange luftvejs
problemer som mennesker.
Lider din hest kraftigt under hoste og nysen, vil det være
en fordel at bruge Think Clear som supplement til Herbilix
Airways

Har en lækker smag,
så hesten elsker det.
Kan bruges til alle
heste og ponyer,
også drægtige
hopper.

12,5 Kg
slikkesten.
Holder 1-2 måneder
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TLC
Flydende tilskud, der
virker lige som en “
Lykkepille “ for
hesten. Du kan både
se og mærke den
bliver en gladere
hest:)
5 ltr.. vil holde i ca.
30 dage.

Dette unikke flydende fodertilskud er lige så genialt som det er
billigt. Designet til at give hesten alt hvad den behøver.
Især gavner det din hest på 4 hovedområder:
Tilstand/udseende:
Indeholder soya olie som er en ikke opvarmende energikilde,
giver en blank pels som sikrer hesten ser lige så godt ud som
den føler sig.
Hove:
Bioplex zink, Biotin og Methionin indgår i formlen for at sikre din
hest har stærke og sunde hove.
( ved flækkede, ødelagte og fejlbeskårede hove se Think Hard )
Vejrtrækning:
Anis, Bukkehørnsfrø og Allicin støtter åndedrætsorganerne med
af bekæmpe følgerne af støv og pollen.
Fordøjelsessystemet:
Mynte og Kanel fremmer appetitten og hjælper med at bevare et
sundt fordøjelsessystem.
TLC er produceret med henblik på at supplere den normale
foder uden risiko for overspisning, TLC er yderst velsmagende
og egner sig til alle heste og ponyer
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Alle heste vil have godt af lidt TLC

