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Nervös, stressad eller exalterad? Slappna av! 
 
Pro-Dosa BOOST är framtagen för att ersätta dom vitala näringsämnena som tappas under träning, tävling, transport eller stress, 
så många använder det för att försäkra sig om att deras hästar har tillräckligt med energi när det väl är dags för att tävla, men 
visste du att Pro-Dosa BOOST innehåller näringsämnen som kan hjälpa till att kontrollera din häst som är nervös och exalterad?   
 
Det finns ett antal näringsämnen som är viktiga för att upprätthålla normal nerv- och muskelfunktion när hästar är stressade. 
Magnesium, Tryptofan, Tyrosin, Tiamin (Vitamin B1) har använts för stressade hästar, och dessa näringsämnen har en större 
påverkan när de används i optimal balans med varandra snarare än att ge dom separat.    
 
Magnesium är det mest kända näringsämnet för att slappna av. Det är en viktig mineral som är involverad i nervtransmission, 
hjärtrytm, muskelfunktion, och avslappning. Låga magnesium värden kan leda till nervositet, aptitlöshet, och dålig fysisk kondition 
hos hästarna. Detta kan bli en ond cirkel eftersom hästar som är stressade använder mer energi och svettas mycket, vilket 
ytterligare tömmer deras magnesiumlager.  
 
Tryptofan är en essentiell aminosyra som krävs för att producera serotonin i hjärnan, och eftersom serotonin fungerar för att 
upprätthålla humörbalansen har tryptofan förknippats med att minska nervositet och aggressivitet. Essentiella aminosyror 
produceras inte i kroppen, så dessa måste tillföras i tillräckliga mängder i fodret. Vissa hö och spannmål har brist på tryptofan.   
 
Tyrosin är en annan aminosyra som är en essentiell komponent för att producera hjärnkemikalier som kallas för signalsubstanser; 
dessa hjälper nervcellerna att kommunicera och påverkar humöret.   
 
Tiamin spelar en direkt roll i överföring av nervimpulser, och forskning har bevisat att det får hästar att slappna av. Det är även 
viktigt i energimetabolismen och hjälper till att kontrollera hyperaktivitet. Tiamin samarbetar med magnesium och andra B 
vitaminer och bör ges tillsammans med kalcium, vilket förstärker effekten. Tiamin produceras i epigastriet av mikrober, vilket 
tillför tillräckliga doser till hästarna på en daglig basis. Hästar som är under stress eller som har nedsatt matsmältningsfunktion, 
kan dock inte producera tillräckligt för att uppfylla dessa krav. Dessa individer kan dra nytta av komplettering.  

 

 
 
Pro-Dosa BOOST innehåller alla dessa fyra viktiga näringsämnen i optimal balans 
med varandra och med alla andra näringsämnen som behövs för deras absorption 
och funktion. Det är viktigt att komma ihåg att kroppen behöver en full 
komplettering med noggrant balanserade näringsämnen för att uppnå optimal 
hälsa, prestanda och återhämtning. Att administrera näringsämnen individuellt kan 
leda till obalanser som faktiskt försämrar deras tillgänglighet och användbarhet. 
Genom att tillföra alla näringsämnen som krävs i högre doser när hästar är under 
stress kan energinivåer och attityd stödjas, medan aptit, törst och metabolism också 
upprätthålls. 
 
 
“Pro-Dosa BOOST är en essentiell komponent i handhavandet av mina 
dressyrhästar under intensiva perioder av träning, tävling och resa. Ofta 
under dessa perioder kan mina heta, känsliga dressyrhästar vara mer 
benägna att äta sämre. Med Pro-Dosa BOOST, så vet jag att mina hästar får 
i sig alla vitaminer, mineraler och elektrolyter som dom behöver – i en 
praktisk pasta som är lätt att administrera. ”  
Wendi Williamson – NZ Dressyrryttare  
 

BESÖK VÅR YOUTUBE KANAL, PRO-DOSA TV, FÖR MER INFORMATION! 


