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Bekämpa Resestress 
 
Att resa är inte alltid lätt för hästarna, och på grund av värme och stress under resan, 
så kliver många ofta av transporten heta och svettiga. Läs vår reseblogg för att ta reda 
på varför www.pro-dosa.com/stresses-equine-travel/ .    
 
Visste du… att oxidativ muskelcellsskada kan uppstå inom så lite som en timma, 
eftersom hästen jobbar konstant för att hålla balansen under transporten? 
 
Vad Är Oxidativ Muskelcellsskada?  
 
Oxidativ muskelcellsskada påverkas av fria radikaler som är instabila syremolekyler, 
naturligt producerade som en del av en metabolisk aktivitet. Dessa fria radikaler fäster sig vid muskelcellsväggarna och 
orsakar skada och trötthet. Desto hårdare musklerna jobbar, desto mer fria radikaler produceras, desto mer oxidativ skada 
uppstår och som slutligen resulterar i mer trötthet. Oxidativ muskelcellsskada uppstår såväl som under transport som under 
träning.  
 
För att förhindra oxidativ stress så använder kroppen ett försvarssystem som består av antioxidanter, molekyler som rensar 
bort fria radikaler innan dom kan orsaka skada. Dessa antioxidanter hjälper därför till att minska muskelcellsskada och 
trötthet i musklerna. Pro-Dosa BOOST innehåller C-vitamin, en potent antioxidant.   
 
Utmattade muskler är utsatta för oxidativ skada och mikroskopiska muskelbristningar, så dom måste läka och sen växa sig 
starkare för att klara det arbete som krävs utav dem. Pro-Dosa BOOST förser alla de viktiga näringsämnena som behövs för 
att hjälpa musklerna att växa och återhämta sig. Inklusive följande; 
 

¶ B-vitaminer – Behövs i större doser i hästar som är stressade för att stödja aptiten, produktion av röda blodkroppar, 
ämnesomsättning och tillväxt, energiproduktion, nervcellsfunktion, och päls- och hudtillstånd. 

¶ Mineraler – inklusive, koppar, zink, mangan för allmän tillväxt, ämnesomsättning och underhåll av bindvävnader 
samt, kalium, kalcium, magnesium och fosfor, viktiga för muskelmetabolism, muskelcellskontraktilitet och 
energiproduktion. (Pro-Dosa BOOST innehåller även natrium och klor, viktiga elektrolyter.)  

¶ 22 Aminosyror – byggstenarna för proteinsyntes, som krävs för muskelcellsåtervinning och uppbyggnad. Dom 
stimulerar även törsten.  

 
För att ta reda på mer angående näringsämnena roll i Pro-Dosa BOOST gå in på- www.pro-dosa.com/pro-dosa-boost-
nutrients/  
 
Genom att förse din häst eller ponny med en tub Pro-Dosa BOOST, minst två timmar innan ni lastar dem på transporten 
(eller om ni åker tidigt på morgonen så kan ni istället ge en tub kvällen innan), kommer att hjälpa dom att komma fram i 
bästa möjliga form och redo för kommande tävling. Genom att använda Pro-Dosa BOOST innan resa skyddar inte bara 
musklerna från oxidativ skada under resa och tävling men kommer även att hjälpa dom att äta och dricka när dom kommer 
fram. 

 
“Jag har haft stora framgångar genom att använda Pro-Dosa BOOST till mina 
dressyrhästar. Innan jag använde Pro-Dosa BOOST så hade min avancerade 
dressyrhäst Watergate ofta problem med korsförlamningar relaterade till resa, 
tävling och intensiv träning. Jag använder Pro-Dosa BOOST som en hälsodryck för 
tävling, förebyggande resesjuka och under intensiva träningsperioder. Watergate 
har inte haft några symtom till korsförlamning sedan jag började med detta 
förebyggande program. Den omfattande listan över ersättande mineraler, vitaminer 
och elektrolyter som Pro-Dosa BOOST innehåller ger mig det förtroende att mina 
hästar får i sig allt det som de behöver för att förhindra trötthet och sämre 
prestanda”. 
- Wendi Williamson, Dressyr, Waitekauri Farm, New Zealand 
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BESÖK VÅR YOUTUBE KANAL, PRO-DOSA TV, FÖR MER INFORMATION! 
 


