« Effekten av disse produktene er enestående. Dette er de
beste produktene jeg noen gang har brukt »
Lucy Wiegersma, Internasjonal feltrittsrytter
Rangert som nr 3 i England og nr 11 i verden
© Think-Equine

Brinicombe Equine
ProRange serien er spesialutviklet for hester som konkurrerer på høyt nivå og som utsettes
for store belastninger. Hvert enkelt produkt er nøye sammensatt slik at hesten får optimalt
opptak og effekt. Ingrediensene støtter og bidrar til sunn helse og de hjelper til i
restitusjonstiden. Alle produktene er kvalitetsikret slik at du skal være sikker på at du gir den
mest opptimale næringen til din hest. Ingen GMO eller kunstige tilsettningsstoffer.
ProRange serien er annerkjent internasjonalt og blir anvendt innen : Galopp, Trav, Feltritt,
Distanse, Sprang og Dressur.
™

Alle produktene er framstilt i henhold til FEI sitt reglement og de er godkjent fra UFAS
Universal Feed Assuranse Scheme.
© Think-Equine

Breeze Ease TM
Utviklet for hester med luftveisproblemer og kronisk
hoste.
En utsøkt blanding av naturlige antioksidanter og urter
som virker dypt nede i lungene og kappilarene = de
tynneste blodårene.
De spesielt utvalgte planteekstraktene og C vitamin
virker direkte for å holde luftveiene rene og bidrar til
maksimalt opptak av oksygen. Dette reduserer
anstrengelsene ved pusting og det sørger for minimale
skader på kappilarene. Nøye utvalgte ingredienser og
MSM opprettholder styrken og elastiteten i kappilarene.
Vitamin K hjelper til dannelsen av prothrombin som gjør
at blodet koagulerer og er livsviktig for blødere. Spesielt
utvalgte urter for å opprettholde yteevnen.
Antioksidanter som gir sterkt immunforsvar og reduserer
stress.
Fordeler:
•

Naturlige ingredienser som opprettholder
elastiteten i luftveissystemet.

•

Maksimalt innhold av K vitamin for koagulering av
blod.

•

Antioksidanter og spesielt utvalgte urter for
oppbygging av immunsystemet og for å
opprettholde maksimal ytelse.

Ulcereze TM
Ett unikt tilskudd spesiallaget for å opprettholde sunt
magevev og tarm helse. Nyere forskning viser at
nesten alle hester har eller har antydning til magesår
og 56% av føllene har magesår.
En kombinasjon av naturlig syreabsorberende mineraler
med høyt nivå av glutamine og en patentert
sammensettning av essensielle oljer, denne blandingen
bidrar til balanse og regulering av microfloraen i tarmen.
Dette fører til at det blir opprettholdt riktig pH til tross for
stort inntak av fôr som inneholder mye stivelse. Ulcereze
forbedrer og gir ett opptimalt miljø i tarmen som bidrar til
økt opptak av alle næringstoffer hesten får og den får
forbedret appetitt.
Fordeler:
•

Absorberer overskudd av syre, opprettholder pH
balansen i tarmen.

•

Tilfører næringstoffer til de sunne tarmbakteriene
og forbedrer appetitten.

•

Støtter og hjelper i helingsprosessen av skadet vev.
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Copperite TM
En lett opptakelig kilde av kobber beriket med selen
og vitamin E for vekst og utvikling.
Ett velsmakende kobbertilskudd i pulverform som er
sammensatt for hester som som får grovfôr fra områder
med mangel på kobber og selen, eller som har vist tegn
på lav yteevne, muskelkramper og tap av farge i pelsen.
Kobber er viktig for riktig vekst og utvikling og spiller en
viktig rolle i å forebygge skjelettproblemer. Ved å bruke
kelaterte kilder av kobber og selen sikrer det bio tilgjengelighet = lettopptakelig og maksimalt opptak i
tarmen for raskt resultat. Vitamin E er også tilsatt på grunn
av at det har antioksidant egenskaper og gjør at kroppens
evne til å nyttigjøre seg selen øker.
Fordeler:
•

Høy biotilgjengelighet for raskt opptak.

•

Bidrar til brusk, pelsfargen, elastin og ben
oppbyggingen.

•

Hjelper muskeloppbyggingen og forhindrer
kramper.
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Prolyte Plus TM
Er en vitenskaplig framstilt blanding som sikrer
maksimalt opptak av Elektrolytter = Mineraler i
saltform som er noen av de viktigste bestandelene i
hestens kroppsvæsker, de sørger for hurtig
rehydrering etter hardt arbeid.
Prolyte Plus tilfører den riktige balansen av natrium, klorid,
magnesium, kalium og kalsium.
Dersom hesten blir dehydrert fører det til nedsatt
blodgjennomstrømming til musklene, oksygentilførselen
blir dårlig, fjerning av avfallstoffer og overskuddsvarme
blir redusert.
Dette er en av de vanligste årsakene til nedsatt
prestasjonsevne hos konkurransehester.
I tillegg er det også tilsatt B vitaminer og jern for å
forbedre oksygenopptaket i blodet for økt energi
omdanning og ytelse.
Fordeler:

Rachael Claridge
Internasjonal distanserytter konkurrerer
med fem hester og hun er oppdretter av
framtidige distanse hester.
Hun anvender Prolyte Pluss til sine hester
som gir henne ett konkurransefortrinn.

•

Forhindrer dehydrering og hjelper i
restitusjonstiden.

•

Forbedrer muskelfunksjonen og prestasjon.

•

Tilsatt B vitaminer og Jern for økt opptak av
oksygen til musklaturen

TopFlex HA TM
Er utviklet for å redusere slitasje av ledd og brusk til
hester som blir utsatt for ekstremt press.
Kombinasjonen av Glucosamin HCI med en høy grad av
lav molekyl vekt Chondroitin Sulfat virker i synergi med
hverandre og bidrar til å opprettholde bevegelighet i
leddene og gir maksimal ytelse. I tillegg er det rikelige
mengder med ren MSM som hjelper til å opprettholde de
naturlige betennelsesdempende mekanismene i kroppen
som bidrar til å unngå problemer som ømme, stive ledd.
Top Flex HA er en ypperlig kilde til den reneste
Hyaluronic Acid, den smører og gjør leddene smidige ved
at leddvesken holdes sunn. Kobber og chelatert mangan
pluss spesielt utvalgte antioksidanter er i blandingen for å
bidra til optimalt funksjonelle ledd for å kunne oppnå
maksimale resultater.
Lucy Wiegersma og Shaabrak.
Feltrittsrytter og oppdretter, hun anvender både Think og Pro
Range serien til sine hester for å imøtekomme deres individuelle
behov og for at de skal utvikle seg til topp prestasjons hester.

Fordeler:
•

Optimalt innhold av ingredienser som støtter
mobiliteten.

•

Spesielt utvalgte Antioksidanter for vedlikehold og
gjennoppbygging.

•

Hjelper og bidrar i restitusjonstiden.
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Irish Karon Oil TM
Smører fordøyelsessystemet, gir blank pels og støtter
hestens eget betennelsesdempende system.

Inneholder over 50 % linfrøolje for å smøre tarmsystemet
og tilfører viktige Omega 3 og Omega 6 fettsyrer for en
tykk og blank pels. Den er også tilsatt kalsium oksid og
magnesium oksid for å opprettholde naturlig pH i tarmen
og hjelper hesten til å være avslappet under hvile,
utvikling og under ett stressende treningsprogram.

Fordeler:
•

Emulgert olje for lettere fordøyelse.

•

Viktig tilførsel av omega fettsyrer.

•

Fjerner behovet for kligrøt.

•

Gir blank pels og generelt velvære.
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ProformXcell TM
En komplett næringsrik sirupsblanding spesiallaget
for behovene til konkurransehester.
Tilfører optimale nivåer av sporstoffer, vitaminer og
mineraler for å balansere det daglige fôret eller for å
tilføre en boost av næringstoffer når det er spesielt behov
for det, som for eksempel ved restitusjon, sykdom eller
følling. ProformXcell sikrer optimal helse for hesten, ved å
tilføre ett balansert og fullt beriket tilskudd som er ytterst
viktig for trenere og oppdrettere som krever topp
resultater.

Fordeler:
•

Sikrer riktig balanse av multi-vitaminer & mineraler

•

Velsmakende væske for raskt opptak og støtte til
stoffskifte.

•

Vedlikeholder muskelfunksjonen.

•

Støtter og hjelper for prestasjon og i
restitusjonstiden.
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Excelerate TM
En spesialblanding som tilfører nøye utvalgte B
vitaminer og chelatert jern som kombinert med en unik
flytende ekstrakt fra alger optimerer sunne røde
blodceller og oksidering av blodet.
Excelerate er en vitenskapelig framstilt sirup som gir
hesten energi. Den er velsmakende og nyttbar chelatert
jern som gjør den lettopptakelig i tarmen til forskjell fra
mer tradisjonelle kilder ( sulfat).
Dette sikrer at Excelerate virker raskt og det bidrar til at
hesten opprettholder yteevnen under jobb og
konkurranse. B vitaminene er nøye sammensatt for å møte
behovene til hester som er under intens trening, og
kombinert med vitamin B12 og anisfrø får hesten bedre
appetitt slik at den kan yte til sitt fulle potensiale.
Fordeler:
National Hunt jockey Joe Tizzard
Promoterer Brinicombe Equine i år også. Joe
og hans far Colin Tizzard trener en rekke hester
i Dorset. Deres hester har fordeler av å bli fôret
med tilskuddsnæring fra ProRange og spesielt
deres topp hest Joe Lively

•

Maximerer muskelaktiviteten og oksygentilførselen
til musklaturen.

•

En prestasjons booster gis en uke før konkurranse ,
under konkurranse dagene og noen dager etter.

•

Øker nivået av mikronæringstoffer som er viktig
under trening og restitusjon.

•

En velsmakende sirup som gir energi og den er
ideell for kresne hester.
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Growth Xcell TM
Er en spesialblanding av næringstoffer som sørger for
at føll i utvikling får de beste mikronæringstoffene for
å utvikle seg til suksessfulle vinnere.
Optimal balanse av kalsium, magnesium, kisel og fosfor
for utvikling av en sterk benbyggning, kombinert med
MSM og Glucosamin for utvikling av brusk og velformede
ledd.
Essensielle aminosyrer, vitaminer og biotilgjengelige
sporstoffer bidrar til sunn vekst og utvikling av
musklaturen. Anbefales for føll 0 - 2 år og drektige hopper.

Fordeler:
•

Balansert næring for å sikre korrekt vekst,
benstruktur og musklatur.

•

Inneholder optimalt nivå med mikronæringsstoffer.

•

Ett velsmakende pulver som inneholder spesielt
utvalgte urter som øker appetitten.
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Sandeze

TM

Er en unik kombinasjon av naturlige ingredienser som
hjelper til å frakte sand og jord ut fra tarmsystemet.
Og som sørger for ett sunt fordøyelsessystem.
Når de naturlige Psyllium/loppefrøene når tykktarmen vil
de utvikle en fibergele som tar med seg sand og jord ut
uten at det lager forstoppelse eller skade på veien. Også
tilsatt levende gjær og spesielt utvalgte urter som støtter
mikrofloraen i tykktarmen.

Fordeler:
•

Former en naturlig gele som hjelper
muskelsammentrekkningene i tarmsystemet.

•

Rene naturlige ingredienser for å redusere
forstoppelse.

•

Opprettholder ett rent og sunt fordøyelsessystem.

•

Spesielt utvalgte urter for å berolige og dempe
irritasjoner.
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