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Kära tränare, 

Det är mig ett sant nöje att introducera Pro-Dosa BOOST. 

Pro-Dosa BOOST är en omfattande, välbalanserad, biotillgänglig näringsämnespasta formulerad för att 
ersätta dom essentiella näringsämnena som en häst tappar under träning, tävling, transport, eller 
stress. Det är ett ekonomiskt, lättanvänt tillskott som kommer att komplettera ert nuvarande upplägg, 
genom att uppnå bästa möjliga tävlingsprestanda, återhämtning och välmående. 

Vanligtvis, brukar hästtränare administrera elektrolyter genom att slanga det direkt i buken 
tillsammans med aminosyror, vitaminer, spårmineraler, och en järnblandning intravenöst. Dessa 
metoder är relativt dyra för hästens ägare och är ofta ett stressmoment för hästen. I tillägg till detta, 
att administrera individuella näringsämnen resulterar ofta i att dom är i obalans med varandra vilket 
hämmar deras upptagning och korrekta funktion.  

Som banveterinär i över 20 år, fick jag ofta förfrågan om att förse tränarna med en kur som hjälper 
hästen innan loppet och även som hjälper hästen med återhämtningen. Jag ville ha möjligheten att 
erbjuda mina kunder ett bättre alternativ till deras traditionella metoder, men även fast jag tog mig tid 
att studera alla produkter tillgängliga på världsmarknaden som kunde möta deras krav för en 
välbalanserad, biotillgänglig näringsämnespasta. Detta resulterade i att, mina kollegor och jag började 
att utveckla Pro-Dosa BOOST.  

För ungefär sjutton år sedan, erbjöd jag mina klienter denna produkt på en prövotid. Till en början, var 
dom motsträviga till att ändra på deras beprövade metoder, som verkade fungera för dem. Ganska 
omgående dock, började alla tränare som prövade Pro-Dosa BOOST på enstaka hästar att be om 
tillräckligt för hela sitt stall. Det är ett verkligt bevis till enkelheten och den verkliga effekten av Pro-
Dosa BOOST att alla tränare som var involverade i produktens prövotid nu är fasta troende i den.  

Framgångsrika tränare i Nya Zealand, Australien, Asien, Europa och Mellanöstern använder 
regelbundet Pro-Dosa BOOST före löp, mellan löp för en god återhämtning efter träning, och för 
transport. Dom använder det dessutom till individer som behöver mer stimulans för att stödja hälsan, 
aptiten, eller ämnesomsättningen.  

För bästa resultat för din tävlingshäst, ge en hel dos 4 – 12 timmar före loppet eller ett par timmar 
innan ni lastar hästen på transporten för att åka till tävlingsbanan. Du kan också ge en halv eller en hel 
dos direkt efter varje snabbjobb för att försäkra er om en optimal återhämtning. Till hästar som 
behöver en högre dos med näringsämnen, ge en halv dos varannan dag under två veckor. Du kan börja 
kuren med att ge en hel dos. Pro-Dosa BOOST kan administreras på kraftfodret eller direkt i munnen. 
Innan ni ger Pro-Dosa BOOST så kolla upp ert lands tävlingsreglemente angående tillskott. För 
ytterligare information hur du kan använda Pro-Dosa BOOST i ditt stall, framförallt om ditt lands 
tävlingsregler inte tillåter tillskott på en tävlingsdag även näringsprodukter, så ber jag er att läsa min 
artikel om ”alternativa sätt hur man kan använda Pro-Dosa BOOST” 

Med vänliga hälsningar, 

Corinne Hills, DVM 
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