
 

Pro-Dosa International Ltd., 34 Ryan Road, RD 4, Pukekohe, New Zealand.  Phone: +64 27 238 8482 
Email: info@pro-dosa.com   Website: www.pro-dosa.com  Facebook: Facebook/ProDosaBoost 

 

Dear Equestrian Sport Competitor, 

 
Vi är glada över att få detta tillfälle att berätta för er om Pro-Dosa BOOST, en produkt som våran Nya Zealand baserade 
anläggning har tillverkat i över ett decennium. Pro-Dosa International Ltd. Leds utav Dr. Corinne Hills, en hästveterinär, 
som har spenderat över 20 år på diagnostisering och behandling utav hälta, näring, och prestandaproblem inom 
tävlingshästar. Hon ville förse en säker, effektiv, och ekonomisk, komplett, välbalanserad, snabbt absorberbar, och 
biotillgänglig näringsämnespasta som hästfolket kunde administrera på egen hand, utan att det skall vara ett 
stressmoment för hästen eller en stor kostnad för hästägaren. Eftersom ingen produkt på den internationella 
marknaden kunde möta dessa krav, så valde hon att tillverka Pro-Dosa BOOST. 
 
Hästar under stress av tävling, transport, eller sjukdom kan bli menlösa, sluta äta, eller dricker sämre. Pro-Dosa BOOST 
innehåller höga doser utav näringsämnen som hjälper till att stödja en normal aptit, törst, vätskebalans, 
muskelcellfunktion, energinivåer, och päls och hudtillstånd. Pro-Dosa BOOST tillför även välbalanserade doser med 
Vitamin B1, magnesium, tryptofan, och tyrosin…näringsämnen som hjälper hästen att slappna av och fokusera. Pro-
Dosa BOOST innehåller även tillräckliga mängder med Vitamin C, en effektiv antioxidant som även är nödvändig för 
upptagningen av järn i magen; välbalanserade doser utav alla B Vitaminer som spelar en roll i ämnesomsättningen, 
syntes utav röda blodceller, och energiproduktion; spårmineraler, inkluderat i doser baserat på rekommenderat 
dagligt intag, som spelar en viktig roll i produktionen av röda blodceller och många andra 
ämnesomsättningsfunktioner; aminosyror som är nödvändiga för proteinsyntes och att reparera muskelvävnaden och 
som även är viktig buffert; och en balanserad dos utav elektrolyter inkluderande kalcium, magnesium, och fosfor och 
även natrium, kalium, och klorid.  
 
Studier har visat att det kan ta upp till fyra dagar för musklerna att återhämta sig efter ansträngning, så hästar som 
deltar i flera klasser under en dag eller i en tävling som pågår under flera dagar kan i slutändan prestera betydligt 
sämre än vad dom egentligen kan. Pro-Dosa BOOST kan hjälpa hästarna att prestera på sin maximala nivå efter 
transport, eller vid slutet på en lång dag med flera klasser, och att återhämta sig efter dagens första ansträngningar, 
och på så vis prestera som dom ska dagen efter.  
 
Om du reser dagen innan tävling, ge en hel dos några timmar innan ni lastar på transporten, eller ge en dos kvällen 
innan, om ni reser tidigt på morgonen. Försäkra er om att hästen har tillgång till vatten. För bäst resultat i en tävling, 
ge en dos 4–8 timmar innan ni ska delta i dagens första hopp. För att försäkra er om en optimal återhämtning från 
träning mellan tävlingarna, ge en hel eller en halv dos direkt efter varje hårt arbete. För hästar som behöver högre 
doser utav näringsämnen, ge först en hel dos och sen en halv dos varannan dag under två veckor. Pro-Dosa BOOST 
kan ges direkt på kraftfodret eller administreras oralt. Pro-Dosa BOOST innehåller inga olovliga substanser och kräver 
ingen karens inför dopingkontroller. Var goda och informera er om ert lands tävlingsreglemente innan ni administrerar 
Pro-Dosa BOOST.  
 
För ytterligare information om hur ni kan hantera era hästar under transport, var vänliga och besök vår hemsida och 
läs artikeln angående detta ämne. Medan du är där, ta även en titt på artiklarna angående din hästs välmående, första 
hjälpen kit, hästherpes, och vaccinering. Den enda vägen till att nå optimala resultat under tävling är din hästs 
välmående.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Pro-Dosa International Ltd. 
 
 


