Kära distansryttare,
Det är mig ett sant nöje för att få tillfället att berätta för er om Pro-Dosa BOOST, en omfattande, välbalanserad,
näringsämnespasta som jag har skapat för att ersätta essentiella näringsämnen som hästen tappar under hård träning,
tävling, transport, eller stress.
Jag är en hästveterinär, som har spenderat mer än 20 år med fokusering på diagnosticering och behandling utav hälta,
foder, och prestandaproblem inom tävlingshästar. För ungefär 17 år sedan så började jag att fundera över fallgroparna
som associerades med vanliga behandlingar som användes före, under, och efter inom tävling, ridsport, och
distansridning. Hästfolk som reser och tävlar på toppnivå är ofta väldigt noggranna med att förbereda deras hästar
inför kommande stressmoment. I regel slangar man elektrolyter ner i magen, tillsammans med aminosyror, vitaminer,
spårmineraler och en järnblandning intravenöst. Dessa metoder är dock relativt dyra och kan i sig vara ett
stressmoment för hästen. I tillägg till detta, att administrera näringsämnen enskilt resulterar ofta i att dom ej är i balans
med varandra vilket förhindrar deras optimala upptagning och funktionalitet. Distanstävlande hästar får ofta en
liknande behandling innan dom ska resa eller tävla men dom får även elektrolyter i födan i pauserna mellan varje
slinga under tävling. Detta resulterar i att det är ofta osäkert hur mycket elektrolyter dom verkligen får i sig, vilket i sin
tur, negativt påverkar prestandan, tarmfunktionen, och ämnesomsättningen senare i loppen.
Jag ville hitta ett säkert, effektivt, och ekonomiskt alternativ som optimerade välmående, prestanda och återhämtning.
Jag började fundera på en vetenskapligt utvecklad oral pasta med biotillgängliga, välbalanserade, snabbt absorberbara
näringsämnen i god balans med varandra, som kunden själv kunde administrera under minimal stress för hästen och
kostnad för ägaren. Eftersom det inte fanns någon produkt som kunde uppfylla dessa kraven som jag hade, så slutade
det med att jag utvecklade Pro-Dosa BOOST.
I mer än ett decennium har Pro-Dosa BOOST använts med stora framgångar inom hästsportens alla grenar som;
dressyr, ridsport, polo, galopp, trav, distansridning med mera. Hästfolk och veterinärer tycker att det stimulerar
aptiteten, törsten, muskel och nervcellsfunktion, röda blodcellernas produktion, prestanda och återhämtning.
Varje distansridningsstall anpassar näringstillskotten så att det ska passa deras hästar och tävlingsvillkoren, men dom
flesta ger en hel eller en halv dos efter deras sista långa träningsridning innan tävling för att säkerställa att deras hästar
återhämtar sig korrekt från träningen. Sedan, ger dom en hel dos innan dom reser till tävling eller 4–8 timmar innan
deras starttid. Beroende på tävlingsnivån, klimatet, och hästen, så ger dom flesta ryttarna en hel eller en halv dos ProDosa BOOST mellan varje slinga och inga ytterligare elektrolyter, små mängder av vanligt bordssalt, eller endast mindre
doser av deras vanliga elektrolyter. Ryttarna har rapporterat att deras hästar är mycket lugnare, och har en minskad
puls med 2 till 3 slag. Deras vätskebalans återställer sig bättre och dom börjar att dricka tidigare i tävlingen.
Energinivåerna och återhämtningen har visat en anmärkningsvärd förbättring.
Pro-Dosa BOOST innehåller inga olovliga substanser och behöver ingen karens för dopingkontroll.
Ni är välkomna att kontakta mig för ytterligare frågor eller synpunkter.
Med vänliga hälsningar,
Dr Corinne Hills
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