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Till vederbörande:
Pro-Dosa BOOST är en oral pasta som består utav rena näringsämnen, som innehåller
vitaminer, mineraler, och aminosyror i mängder som återspeglar behoven för en 400-500kgs
häst under hård träning, dessa behov har fastställts utav NRC och andra forskare. Pro-Dosa
BOOST innehåller inga olovliga substanser under FEI:s regler eller någon annan
tävlingsjurisdiktion, såvitt vi vet. Det är dock viktigt, att ni kollar upp reglerna för ert land innan
ni använder Pro-Dosa BOOST enligt etikettanvisningarna.
Pro-Dosa BOOST är tillverkat i en anläggning som är inspekterad och godkänd utav Nya
Zealands regering och Industriministerium. Det är en anläggning som är godkänd av GMP, som
följer ett genomgående kvalitetsprogram för att säkerställa pålitlighet, säkerhet och kvalitet
utav slutprodukten.
Grund ingredienserna som används till att göra förblandningarna kommer från noga utvalda
leverantörer som redan har etablerade kvalitetsprogram i ordning. Materialen är utav den
högsta kvalitet som vi kan hitta, och vitaminerna, mineralerna och aminosyrorna är alla
högraffinerade kemikalier som ligger i linje med EP och USPs krav för renhet. (Det är specifikt
högrenade, material utav farmaceutisk kvalitet för humant bruk). Dessa specifikationer
minimerar risken att rå ingredienserna skulle vara kontaminerad innan dom blandas ihop på
Pro-Dosa. Kvantitativ analys, biologisk odling, och andra lämpliga tester utförs på råmaterialet
för att visa att dom verkligen möter Pro-Dosa´s strikta specifikationer.
Alla slutprodukter lämnas in för biologisk odling och kvantitativ analys innan dom släpps på
marknaden, och alla satser lämnas in för analys för att verifiera att dom inte innehåller olovliga
substanser. Laboratorierna som anlitas för att analysera produkterna är ackrediterade.
Stora antal dopingtester har utförts på Nya Zealands tävlingslaboratorium och på
tävlingsbanor runtom hela Asien. Pro-Dosa BOOST har varje gång visat att det är en pålitlig
och säker produkt att använda.
I mer än 15 år, har Pro-Dosa BOOST använts i FEI hopptävlingar, FEI distanstävlingar, och inom
tävlingshästar i mer än 30 länder. Pro-Dosa BOOST har aldrig varit inblandat i ett enda positivt
dopingtest.
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