Dear Stud Manager,
Det är oss ett sant nöje att få berätta för er om Pro-Dosa BOOST, en produkt som vår anläggning i Nya
Zealand lanserade för sjutton år sedan.
Pro-Dosa BOOST är en komplett, välbalanserad, biotillgänglig, näringsämnespasta formulerad för att
ersätta näringsämnena som en häst tappar under träning, tävling, transport eller stress. Det är ett tillskott
som är ekonomiskt och enkelt att använda som ett komplement till era dagliga metoder, och som kommer
att hjälpa eran häst att förbättra prestanda, återhämtning och välmående. Såväl som en utmärkt hjälp till
tävlingshästar, så används nu Pro-Dosa BOOST utav hingsthållare, stuterier och uppfödare för att hjälpa
hästarna att uppnå toppris under auktion.
Hästar under stress har ett betydligt högre behov utav B Vitaminer, och Pro-Dosa BOOST innehåller alla B
Vitaminer i doser som är i korrekt balans med varandra, såväl som med alla andra näringsämnen. B
Vitaminer är viktiga för päls och hud, energiproduktion (trötta och sega hästar får ett lyft),
nervcellsfunktion (nervösa hästar slappnar av och fokuserar), röda blodcellsproduktion, och viktigast av
allt, särskilt när unghästar har rest till auktion och blir uppstallade i stressfulla omgivningar, så stödjer dom
aptiten. Dom sista 2–3 veckorna innan auktion, så kan det hjälpa att ge en halv dos Pro-Dosa BOOST
varannan dag, antingen blandat direkt i maten eller administrerat direkt i munnen. Dina unghästar kommer
att se fantastiska ut.
Pro-Dosa BOOST innehåller 22 aminosyror i perfekt balans med varandra. Dom stimulerar törst effektivare
än elektrolyter i uttorkade hästar, och dom tillför byggstenarna för muskelcellsuppbyggnad. Dessa
näringsämnen kommer att vara hjälpsamma veckorna innan en auktion och även under auktionsdagen.
Pro-Dosa BOOST innehåller en tillräcklig dos med C Vitamin vilken hjälper immunsystemet och undviker
muskelcellskada som uppkommer under transport. Unghästarna kommer att anlända i bästa möjliga form
om dom får en hel dos några timmar innan dom lastas på transporten för avfärd till auktionen.
Under auktion, om hästen är nervös, så ge en hel dos Pro-Dosa BOOST varje dag. Den innehåller mycket
magnesium och tiamin som många andra lugnande produkter, dessa näringsämnen fungerar faktiskt bättre
när dom ges i kombination med varandra och med tryptofan och tyrosin istället för att ge dom separat.
Dom som inte äter bra eller är trötta kommer att dra fördel av detta.
För ytterligare information om hur hästar påverkas under transport, kolla på artiklarna som jag har skrivit
ämnet. Det finns även en artikel om Hästherpes och vaccinprogram som jag starkt rekommenderar alla
som preparerar unghästar och även tränare att läsa. Att uppnå toppresultat är inte bara bra uppfödning
och utfodring; det är lika viktigt med optimal hälsa.
Jag önskar er lycka till på auktionsdagen,
Corinne Hills, DVM
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