
                                                                                                      

« Alle mine feltrittshester blir fôret med Think pink. Det gjør at 
tarmsystemet fungerer og det forbedrer kondisjonen og de 
holder seg i topp form gjennom hele sesongen»

Lucy Wiegersma
Rangert som nr 3 i England og nr 11 i verden.



   

       

                                                                                             

THINK FLY, FLUEFRI 
SOMMER
Side 9

HERBILIX AIRWAYS LUFTVEIER 
VITAMIN/MINERAL  TILSKUDD TIL 
ALLE HESTER/PONNIER 
Side 6

THINK CLEAR RENSER  
LUFTVEIENE
Side 5

THINK CALM NATURLIG BEROLIGENE 
UTEN VENDELROT.
Side 4

THINK COMPLETE, KOMPLETT 
VITAMIN/MINERAL  TILSKUDD TIL 
ALLE HESTER/PONNIER 
Side 8

HERBILIX ORIGINAL VITAMIN/
MINERAL  TILSKUDD TIL ALLE 
HESTER/PONNIER 
Side 7

THINK ICELANDIC FJERNER FLUE/
KNOTTPLAGEN HJELPER MOT 
EKSEM
Side 10

THINK LAMINITIX HJELPER 
VED FORFANGENHET
Side 11

Think range serien fra BRINICOME EQUINE er utvilket for hobby og 
fritidshester.

Hvert produkt er nøye sammensatt av ulike naturlige ingredienser for maksimalt opptak og effekt. 
Dagens moderne jordbruk og hestehold fører til at hestene får for ensidig fôr og derfor trenger daglig 
tilskudd av vitaminer, mineraler, sporstoffer og antioksidanter. Ingen GMO eller kunstige 
tilsettningstoffer. KUN DET BESTE FRA NATUREN TIL DIN HEST

En del av produktene kan også med fordel anvendes til konkurransehester. 



FOOT PERFECT HOOF 
SUPPLEMENT: BYGGER OPP NY 
KVALITETSHOV
Side 18

FOOT PERFECT SPRAY: SUR 
STRÅLE/HOVBYLL ,WHITELINE 
DISEASE
ANTIBAKTERIELL.
side 18

FOOT PERFECT CREAM: 
NÆRINGSRIK OG 
FUKTIGHETSBEVARENDE KREM 
ØKER ELASTISITETEN I HOVEN
side 18

THINK FORWARD SKIN SPRAY
Side 13

THINK PINK, SUNN TARMFLORA
Side 14

TLC: OLJE
pels, hover, luftveiene og 
velvære
Side 17

THINK HEALTHY
EPLECIDER/HVITLØK
Side 16

THINK SOUND SUNNE LEDD 
ØKT MOBILITET
Side 15

THINK MUD FOREBYGGER OG 
HJELPER MOT MUGG
Side 12



Har du en stresset eller urolig hest og 
ønsker du at den skal ta det med ro, 
være avslappet og konsentrert slik at 
dere kan jobbe bedre sammen som ett 
team?

Det finnes mange ulike årsaker til at en 
hest blir urolig/ukonsentrert: Det kan 
være fra dens naturlige instinkter som 
flukt dyr, stress, type hest, dårlige 
erfaringer og ensidig för som gir mangler 
på vitaminer, mineraler og sporstoffer.

Think-Calm er spesialblanding av 
biologisk magnesium og beroligende 
urter( ikke vendelrot) bidrar til at hesten 
kan forholde seg rolig i stressfulle 
situasjoner eller berolige en generelt 
urolig hest. Etter en tids bruk vil hesten 
få ny erfaring med å forholde seg rolig 
og dosene kan reduseres noe. Det vil 
merkes på hesten etterhvert hvor mye 
den trenger. Inneholder også 
syreblokkade som motvirker for mye 
syredannelse i magesekken og som 
forebygger mot magesår. Nyere 
forskning viser at dette er ett utbredt 
problem hos oppstallede hester. Da blir 
hesten slapp og lite treningsvillig og den 
får minimalt med opptak av næring da 
tarmfloraen kommer ut av balanse.

Vi har utført en egen test på «vevere» og 
8 av 10 hester ble roligere på stallen 
etter en periode med dette produktet.

NYHET:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

2.5 kg spann

5 kg spann

Think-Calm Sprøyte - 30 ml er laget 
for akutte situasjoner  som før reise, 
konkurranse eller andre utfordrende 
situasjoner der det er behov for det. 
Anvendes 2 - 4 timer før ønsker 
effekt

Highville`s 
dressur poeng har forbedret seg 
siden jeg startet å fôre med Think-
Calm. Han er roligere og mer 
konsentrert om jobben.

 Amy Young



Luftrøret er dekket med fingerlignende 
bittesmå utvekster som fanger  og bryter 
ned pollen, støv og bakterier og frakter de 
ut og bort fra lungene.

Slimlaget som også inneholder antistoffer 
er det første forsvaret mot 
luftveisinfeksjon. Dersom kroppen er 
under press kan dette naturlige forsvaret 
trenge støtte. 

Støv og pollen kan være en utfordring for 
oppstallede hester og om sommeren kan 
nivået av pollen nå ett høyt nivå som 
påvirker sensitive  hester. Dette vil påvirke 
en sensitiv hests evne til å yte maksimalt 
og dens restitusjon. 

Think-Clear er ett nytt og innovativt 
granulat, en blanding laget for å støtte 
åndedrettssystemet. For å berolige  og gi 
avslappet pusting å opprettholde rene 
luftveier. Dette vil føre til at hesten lettere 
kan forholde seg til pollen/støv i ridehuset 
og på stallen.

Inneholder Vitamin A, Zink og 
pantotensyre for å opprettholde sunne 
mykdeler, MSM, Timian og Marshmallow 
for å rense og berolige.

Naturlige antioksidanter, Bromelin og en 
blanding essensielle oljer som bidrar til ett 
sunt åndedrett og som  opprettholder 
lungenes immunsystem slik at hesten kan 
yte maksimalt og at lungene holder seg 
sunne og skadefri. 

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

1 kg spann

3 kg spann

100% Naturprodukt basert på planter, 
urter, essensielle oljer og  
grapefruktkjerner.

Har god smak som hesten vil elske.

Kan brukes til alle hester, ponnier og 
drektige hopper.



                                                                                                               

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

12.5 kg slikkesten

100 % naturprodukt basert på 
planter og urter.

Inneholder Eucalyptus, Menthol, 
Hvitløk, Timian, Lakris, og Vitamin C.

Slikkestenen virker på to måter, 
hesten puster inn dampen fra 
eucalyptus og menthol samtidig som 
de slikker i seg de andre 
ingrediensene som hjelper hestens 
luftveier.

Har en god smak så hesten vil elske 
den. Kan brukes til alle hester og 
ponnyer også drektige hopper.

Slikkestenen er produsert for å hjelpe din 
hest med å takle alle de støv og pollen 
angrep de utsettes for daglig.

Alle våre slikkestener er sammensatt av 
bindende Mineraler slik at de etter 48 
timer blir harde. Inneholder kun 10% 
melasse slik at det er helt trygt å la din 
hest ha fri tilgang til slikkestenen. 

Ved å studere ville hester og hva de spiser er 
det oppdaget at om hesten har f.eks dårlig 
lever velger den å spise brennesle og 
klengemaure. Dette er ett instinkt som 
hester i dag får lite stimuli på, det at de 
selv kan velge hvilke vekster de vil spise. 
Derfor har Brinicombe Equine utviklet flere 
slikkestener slik at hesten i vår moderne 
verden kan få stimulert sine viktige og 
naturlige sanser.

Første gang hesten får en slikkesten kan det 
hende at den gnager i seg stenen ganske 
raskt, det betyr at den er i minus på 
vitaminer/mineraler. Neste gang vil den ha 
den over lengre tid. En slikkesten er også bra 
for hesten, særlig i overgang høst/vinter hvor 
den står flere timer i stallen da kan 
slikkestenen også avhjelpe mot kjedsomhet.



Slikkesten med tørkede urter,  
vitaminer og mineraler. Veldig lavt 
sukkerinnhold 10% melasse i 12.5 kg.

Passer for alle hester og ponnier.

Ødelegger ikke tennene og den er sikker 
å gi til hester med overvekt/forfangenhet.

Sommeren 2011 har hatt mye regn og 
derfor er kvaliteten på høyet dårligere 
enn vanlig. Sent høstet høy kan bli 
vanskeligere å fordøye også. Derfor er 
det viktig at hesten har tarmflora i 
balanse og derfor innholder Hebilix også 
probiotika. 

Denne slikkestenen hjelper hesten til å 
selv fylle på med vitaminer, mineraler og 
sporstoffer som den trenger når høyet 
har lavere næringsinnehold. Og til hester  
som ikke skal ha kraftfôr. 

Våre slikkestener er laget for at hesten 
skal få stimulert de naturlige instinktene 
sine. Alle slikkestenene har lavt 
sukkerinnhold 10% de inneholder 
bindende mineraler som gjør stenen 
hard i løpet av 48 timer. Reduserer også 
kjedsomhet på stallen eller i padocken. 

                                                                                                       

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

12.5 kg Slikke
sten



Er nøye sammensatt slik at alle hester 
uansett størrelse eller arbeidsmengde skal 
få riktig nivå av næring når det föres etter 
anbefalt dosering. Granulatet inneholder 
en kombinasjon av uorganisk, chelaterte 
mineraler fra naturlige kilder for at 
opptaket i tarmen skal bli opptimalt, slik at 
næringen kan bli utnyttet i hele kroppen. 
Inneholder også tørket gjær for å stimulere 
de sunne tarmbakteriene, naturlig omega 
3 oljer og Devon Bank urter tilfører viktige 
naturlige ingredienser i hestens daglige 
diett. 

De fleste hester i dag får for ensidig fôr 
som fører til at de får mangler på 
vitaminer, mineraler, sporstoffer og viktige 
antioksidanter som den trenger for å 
bygge opp ett sterkt immunforsvar. 

Ved bruk av Think Complete er du sikker 
på at hesten får de næringstoffene den 
trenger for optimal helse og ytelse.

                                                                                   

                                                                 

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

2 kg spann

5 kg spann

20 kg spann

Bredspektret vitamin og mineral 
tilskudd. Nøye sammensatt og 
organisk bundet for maksimalt 
opptak. Granulat og Lick

Inneholder også  de helt spesielle 
Devon Bank urtene og omega 3 oljer.

Passer til alle hester, ponnier, 
unghester og drektige hopper.

Think-Complete Lick 8 kg 
Slikkesten med bindende mineraler 
som gjør den hard i løpet av 48 timer 
kun 10 % melasse. Derfor er det helt 
trygt at hesten selv regulerer hvor 
mye den skal spise av den. Dette 
stimulerer også hestens naturlige 
instinkt.Linda Haugerud på Smoothe Escape

Linda  har fôret med Think-Complete 
granulat i 1 år og er veldig fornøyd.



                                                                                                                          
Har høyt innhold av antioksidanter og 
bygger derfor også opp hestens 
immunforsvar. Blandingen er laget etter nøye 
forskning hos Brinicombe Equine hvor de 
har testet ut ulike blandinger for å holde 
fluer, mygg og knott unna hestene. Hvitløk 
alene ga liten effekt. Repel-Ex som er en 
blanding av urter og krydder, virker i 
hestens utsondringkanaler og i 
slimhinnene i øyne og i nesen. Hesten 
utsondrer da en duftsky rundt hele seg 
som fluer, mygg og knott ikke liker. De flyr 
fremdeles rundt hesten men unngår å 
sette seg ned på hesten å plage den, pga 
lukten.

For best mulig effekt start å gi produktet litt 
i forkant av fluesessongen og øk dosene i 
den mest plagsomme perioden. Har hesten 
en sunn tarmflora vil den ta opp Fly raskt. 
Noen hester trenger større doser, eller de har 
ubalanse i tarmfloraen og da blir opptaket 
fra Fly dårlig (da tar den generelt opp lite 
næring fra alt den spiser. Da anbefaler vi en 
kur med Think-Pink i tillegg som vil rette opp 
tarmfloraen og da vil hesten få godt 
næringsopptak fra alt den spiser.

Fly- Lick Slikkesten er laget av bindene 
Mineraler slik at den blir hard etter 48 timer 
kun 10 % melasse. Derfor er det helt trygt å 
gi hesten dette og da får den samtidig 
stimulert sine naturlige sanser ved å spise så 
ofte og mye den vil selv. Slikkestenen er 
værbestandig så den kan plasseres på beitet 
eller i paddocen. Ved regnvær hell av vannet.

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

4 kg spann

8 kg spann

15 kg spann

8 kg slikke
sten

100 % Naturprodukt basert på 
planter, urter, eteriske oljer og repel-
Ex (må ikke forveksles med fluespray)

Repel-Ex er en spesialblanding urter 
og krydder

Eneste produkt på markedet som 
arbeider innenifra, og gir hesten 24/7 
beskyttelse selv om den svetter eller 
blir vasket

Hjelper mot sommereksem.

Velsmakende og kan brukes til alle 
hester, ponnier og drektige hopper



Spesialblanding til ISLANDSHESTEN 
Forebygger og hjelper mot   
sommereksem. Repel-Ex er en blanding 
krydder og urter som virker gjennom 
svettekanalene og i slimhinene i øynene 
og i nesen. Den utsondrer da en duftsky 
rundt hele seg som fluer, knott og midd 
misliker slik at de ikke velger å sette seg 
på hesten å plage den (de flyr fortsatt 
rundt hesten)

Inneholder også MSM, Zink tørket gjær 
for tarmfloraen og linfrøolje for å 
gjennoppbygge og vedlikeholde sunn/
sterk hud og pels. Inneholder ikke 
sukker slik at den kan gis til den mest 
sensitive hest.
Blir hesten fôret med sukkerholdig fôr kan 
den vegre seg for å spise Icelandic. Viktig å 
blande granulatet i det fôret hesten allerede 
får og gradvis øke dosene slik at hesten 
venner seg til den nye maten. Hestens 
fordøyelsessystem er veldig sensitivt særlig 
for endring i fôret derfor er det viktig å 
ALLTID GRADVIS TILVENNE NYTT FÔR 
LANGSOMT SLIK AT TARMFLORAEN FÅR 
TID TIL Å OMSTILLE SEG. TLC er også 
velsmakende og god å blande med den 
inneholder sukkeroe vinasse det vil si 
restfibrene etter at sukkeret er tatt ut derfor 
er det veldig lavt sukkerinnhold. Sukkerfri 
Eplejuice kan også blandes i i en 
overgangsperiode.

                                                                                                       

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

4 kg spann

100 % Naturprodukt basert på 
planter, urter, eteriske oljer og Repel-
Ex (må ikke forveksles med fluespray)

Repel-Ex er en blanding av urter og 
krydder som Brinicombe Equine har 
patent på.

Eneste produkt på markedet som 
arbeider innenifra, og gir hesten 24/7 
beskyttelse selv om den svetter eller 
blir vasket.
Velsmakende og kan brukes til alle 
hester, ponnier og drektige hopper.Vi 
anbefaler å fôre hesten på 
vedlikeholdsdose i vinterhalvåret 
og øke dosene i den mest utsatte 
perioden. Dette vil gi bedre effekt 
og hesten får ett sterkere 
immunforsvar. 



                                                                                                       

        

                                                                                                    

  

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

2 kg spann

8 kg Lick

EMS 
Equine Metabolsk Syndrom

Er en stoffskiftelidelse som kan føre til 
forfangenhet. Dette er ett økende 
problem blandt mange hester og  
ponnier. 

Hesten generelt er skapt for å spise 
ett meget variert utvalg av ulike 
gresstyper, busker, trær, bark, urter, 
røtter, frukt og bær. HESTEN ER 
SKAPT FOR  Å  VANDRE OVER 
STORE OMRÅDER Å SMÅSPISE I 
CA 17 TIMER PR DØGN.    

Dagens moderne hestehold med 
ensidig fôr med høyt innhold av 
sukker og stivelse er en av de 
utløsende årsakene og beite med 
innhold av for ensidig type gress med 
høyt sukkerinnhold, sammen med lavt 
aktivitetsnivå i forhold til mengde fôr 
fører til fedme/EMS og deretter til 
forfangenhet som er en alvorlig lidelse 
for hesten og som i verste fall kan 
ende med avlivning.

Ingrediensene er blant annet den beste 
kvalitet av organisk bundet magnesium, 
kanel, MSM, gjær, (Biotin, Zink, Methionin) i 
riktig balanse for oppbygging av sunne 
sterke hover og naturlige antioksidanter 
som forhindrer de frie radikalene å lage 
skader i Lamellene.

Denne spesial blandingen hjelper hesten å 
stabilisere blodsukkeret og opprettholde 
blodsukkerbalansen. Blodsirkulasjonen blir 
bedre og hestens eget anti 
betennelsessystem blir opprettholdt. 
Probiotika sørger for å opprettholde sunn 
tarmflora og syre buffere tar med ut 
overskudd av melkesyre slik at pH 
balansen opprettholdes.

Laminitix er også veldig godt egnet til 
Ponnier  med insulinresistens.

I tilegg til å fôre med Laminitix og gradvis 
gå ned på fôr med høyt stivelse/
sukkerinnhold og å begrense beite på 
gress med høyt sukkerinnhold. Gi hesten 
høy av god kvalitet og sørg for at den får 
nok mosjon.



                                                                                                       

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

1.5 kg spann

4 kg spann

Høst og vinter månedene kan by på 
mye fuktighet og gi hestene store 
problemer med Mugg. 

Inneholder planteekstrakter, 
antioksidanter som forbedrer 
immunforsvaret, organisk bundne 
sporstoffer som letter opptaket. 
Spesielt utvalgt for å bygge opp 
sunn/sterk hud og pels og det støtter 
hestens eget reparasjonssystem slik 
at den ikke blir angrepet av Mugg.

Think Mud er samtidig meget effektiv 
ved sommereksem. 

Å forebygge mot Mugg er bedre for hesten 
enn å kun behandle den !

Mugg feber kommer av en bakterie Dermatophilus 
congolensis som trives i gjørme/fuktig jord. Denne 
bakterien kan komme inn i ett sår eller den kan 
trenge inn i gjennom huden fordi skinnet har myknet 

av å stå for mye på fuktig grunn. Dette kan føre til 

alvorlig infeksjon. 

Har hesten allerede Mugg start å fôre  Think-Mud 

følg föranvisning på boksen. Skin Spray er også en 
effektiv hjelp i tillegg ved  mugg og sår.

Bildene under viser mugg angrep og 16 dager 

etter med fôring av Think Mud



En hurtigvirkende universal 
rensespray som inneholder tea tree 
olje, urteekstrakter, zink og jod.

Blandingen er basert på naturlige 
oljer som gjør at den får en langtids 
vannavstøtende effekt. Den vil ikke 
bli vasket bort av vann og gjørme. 

Kan sprayes på Mugg/sår fint å 
spraye på før hesten skal ut i 
paddocken. For hester som 
reagerer på spray bruk en steril pad 
og påfør på området.
 
Anvend pad om det er sår i 
området nær øynene. 

Kontakt veterinær om problemet 
vedvarer.

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

500 ml flaske

Skin Spray
Universal rense spray.

Passer til alle hester og ponnier.



70-80 % av hestens Immunforsvar er knyttet 
til tarmen.

Mange ubalanser/problemer oppstår som følge 
av en dårlig og ustabil tarmflora. Hesten har 
behov for en velfungerende bakterieflora i 
tykktarmen for sunn fordøyelse og  ett optimalt 
opptak av næringstoffene i fôret.

Ubalanse i tarmfloraen kommer av flere 
årsaker:

Stress og antibiotikakurer kan redusere 
bakteriafloraen med opp til 50%. For mange 
timer mellom hver fôring gjør at hesten får 
opphopning av for mye melkesyre og for mye 
sukker/stivelses holdig fôr gir også økt mengde 
syre i tarmsystemet. 

Nyere forskning viser at nesten alle hester har 
antydning eller har magesår og 56 % av  føllene 
har magesår. 

Ved for mye syreopphopning dør de viktige 
tarmbakteriene og da kan ikke hesten nyttigjøre 
seg de ulike næringstoffene i fôret den får. Pågår 
dette over tid kan hesten få mangler på de 
viktige byggestene den trenger for å være frisk. 

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

2 kg spann

10 kg spann

Bredt spekter av vitaminer, mineraler 
og probiotiske bakterier for sunn 
tarmflora og optimal fordøyelse.

Øker også næringsopptaket fra det 
daglige foret.

Høyt innhold av linfrøolje smører 
tarmsystemet og har stor effekt på 
hestens pels.

« Alle mine feltrittshester blir fôret 
med Think pink. Det gjør at 
tarmsystemet fungerer og det 
forbedrer kondisjonen og de holder 
seg i topp form gjennom hele 
sesongen»

Lucy Wiegersma
Rangert som nr 3 i England og nr 11 i 

verden



                                                                                                       

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

0.8 kg spann

2 kg spann

JOINT AND MOBILITY SUPPORT PROGRAMME

Spesialblanding av Glucosamine, 
Chondroitin og MSM ( kun naturlig 
framstilt) er nå annerkjent som  
tilskudd for å forebygge og 
reparere slitasjeskader i ledd og 
den bidrar til  raskere restitusjon. 

“ Siden jeg begynte å fôre med Think-
Sound
har min hest blitt friere og mer fleksibel 
i bevegesesmønsteret.
Det har gitt oss høyere karakterer”.

   Edward Chanin

Hester som blir trent for å konkurrere får 
mye større press på sine ledd og det fører 
også til skader fra frie radikaler som bryter 
ned brusken. Etter hvert som hesten blir 
eldre blir også dens naturlige evne til å 
reparere skade mindre. Derfor er det viktig å 
tilføre den nødvendige næringen i fôret. 
Ensidig fôring gjør også at det er viktig å gi 
hesten tilskudd av næring. 

Inneholder antioksidanter fra 
druekjærneekstrakt  som inneholder 
enzymer som bidrar til å forebygge 
nedbrytning av brusk. Boswellin 
komplementerer blandingen og bidrar til å 
fjerne væskeansamling i stive ledd.

Passer til alle hester generelt. De som trener 
på høyt nivå eller hobbyhester. Og til 
unghester for oppbygging av ett sterkt 
bevegelsessystem.

Think-Sound Kan også gis til HUNDER. De 
har de samme utfordringene med alderen at 
leddene kan bli nedslitt. 

Til 25 kg hund ca en full teskje ca 5g den 
første mnd så kan det reduseres til 
halvparten.



                                                                                                       

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

2.5 ltr kanne

Inneholder friske hvitløkfedd og 
ufiltrert epple eddik.

En blanding som er framstilt på en 
skånsom måte for å bevare de 
verdifulle virkestoffene i hvitløken 
som vil bidra til å opprettholde 
hestens gode helse.

Passer til alle hester,  ponnier  og 
drektige hopper.

En unik blanding av frisk hvitløk og ufiltrert 
eple eddik. Produsert  for å gi din hest 
noen av de beste naturlige stoffene fra 
naturen. 

Think Healthy inneholder bare friske 
hvitløkfedd som sikrer at de flyktige 
næringstoffene som blir borte under 
tørking og knusing er inntakt. Eple 
eddiken er produsert hos en lokal 
produsent i Devon som produserer etter 
tradisjonelle metoder slik det skal gjøres. 

Ingen kjemikalier er anvendt og ingenting 
er tatt ut. Den unike produksjonsmåten 
gjør at blandingen inneholder alle de 
virksomme stoffene. Den flyktige svovelen 
inneholder en blanding av de viktigste og 
veldig effektive ingrediensene som vil 
sørge for optimal helse hos din hest. 

Virkeområdet: Pusten, leddene, huden, 
hovene og fordøyelsesystemet. 

Kan også smøres på utvortes for å holde 
kleggen unna.



Spesialblanding  laget for å gi hesten 
din alt den trenger. Spesielt innenfor 
disse 4 hovedområdene:

Tilstand/utseende:
Inneholder soyaolje som er en 
langsom energikilde. Gir hesten en 
blank pels.

Hover: 
Bioplex zink, Biotin og Methionin 
inngår i blandingen for å sikre hesten 
sterke og sunne hover.
( ved flekkete, ødelagte og feil 
skjæring av hoven se Foot Perfect )

Luftveiene:
Anis, Bukkehornsfrø og Allicin støtter 
åndrdrettsystemet med å bekjempe 
følgene av støv og pollen.

Fordøyelsesystemet:
Mynte og Kanel fremmer appetitten 
og bidrar til ett sunt 
fordøyelsesystem.
                                                                                        

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

5 ltr kanne

Tender Love and Care

Sunn helse og en Lykkelig Hest.

Alt i ett supplement som gjør det lett 
for deg å gi hesten det den trenger 
hver dag i tillegg til det daglige foret. 

Egner seg til alle hester og ponnyer.



                                                                                                                                                            

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

Produktet finnes i 
følgende Str:

2 kg spann

5 kg spann

19. september 

Ser Boyce sin hov slik ut etter å ha 
blitt fôret med Hoof Supplement. 
Og behandlet med Hoof Spray og 
Hoof Cream.

1 juli skader Boyce hoven på 
beitet.
 

Hoof Supplement

Inneholder en spesialblanding av Biotin, B6, 
Metionin, Svovel, Zink og Kalsium som 
virker i synergi med hverandre for å kunne 
bygge opp ny og sterk kvalitetshov.

 ( Det er nå kjent at Biotin alene gir liten effekt da 
den er avhengig av flere andre stoffer for å virke).

I blandingen er det også  tang, nyper og 
omega oljer. 

Om hestens hover blir riktig stelt, skodd 
jevnlig og hovene alikevel er dårlige er det 
tegn på mangler av viktige vitaminer og 
mineraler. Har hesten problem hover 
anbefaler vi å bruke alle 3 produktene.

Hoof Cream 
Inneholder Mandelolje, Sitronolje 
og Tea Tree olje. Næringsrik og 
fuktighetsbevarende krem. Øker 
elastisiteten i hoven.
Meget drøy i bruk.

Hoof Spray Sur Stråle/Whiteline Disease

Antibakteriell. 
Ergonomisk utformet for spraykontroll og 
lydløs pumpe.
Trenger inn i hovsålen 
omgående. Kan gjerne benyttes ved 
hovbyller direkte i utskjæring.


