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Vatten: Det Viktigaste Näringsämnet 
 
Visste du att en fullvuxen hästs kropp består av 70% vatten? Vatten är nödvändigt för alla celler och varje system i kroppen. Det 
är livsviktigt för hjärt-kärlsystemet, matsmältningen och absorptionen av näringsämnen, njurarna, hjärnan och musklerna, för 
att bara nämna några. 
 
Hur mycket vatten borde en häst dricka? En häst kan dricka 35-70 liter vatten om dagen, men den faktiska mängden som krävs 
beror på ett antal faktorer inklusive mängden av träning; temperaturen och fuktigheten; hästens kondition, fysik, förmåga att 
svettas och päls; och vad dom äter. Precis som oss i varmt väder, framförallt under träning, så kommer hästar att svettas mer för 
att svalka ner kroppen och för att reglera kroppstemperaturen. Utan ett tillräckligt vatten- och elektrolytintag så kan hästar 
snabbt bli uttorkade vilket påverkar deras prestanda och hälsa. Att ge din häst ett optimalt stöd med näringsämnen inför 
träning, resa och tävling är avgörande för att upprätthålla normal aptit och törst, vilket i sin tur krävs för att upprätthålla 
vätskebalans och för att ersätta elektrolyter som förloras genom svettning.  
 
Pro-Dosa BOOST innehåller betydande mängder med näringsämnen som hjälper till att upprätthålla normal aptit och törst 
inklusive följande;  
 

¶ Elektrolyter, inklusive kalcium, magnesium och fosfor, såväl som natrium, kalium och klorid. Dessa makro-mineraler 
hjälper till att upprätthålla normal törst, vätske- och elektrolytbalans som är nödvändigt för muskelcellernas, hjärtat och 
nervernas funktion. 

¶ B vitaminer, som behövs i korrekt balans med varandra för normal energiproduktion, bildning av röda blodkroppar, 
nervcellsfunktion och aptit.  

¶ 22 Aminosyror, som hjälper att stödja törst i uttorkade hästar såväl som att tillföra byggstenarna för proteiner som krävs 
för musklernas återhämtning och tillväxt; och 

¶ Spårämnen, inklusive koppar, järn, mangan och zink, som är viktiga för generell ämnesomsättning såväl som bildning av 
röda blodkroppar. 

 
Kroppen behöver en full 
komplettering av 
näringsämnen i noggrann 
balans med varandra för 
att uppnå optimal hälsa, 
prestanda och 
återhämtning. 
 
Genom att ge din häst en 
tub Pro-Dosa BOOST 
minst två timmar innan ni 
lastar dom på lastbilen 
(eller om ni åker tidigt på 
morgonen så kan ni ge den 
kvällen innan), så kommer 
ni att hjälpa dom att 
komma fram i bästa 
möjliga tillstånd och redo 
för kommande tävling. 
Kom ihåg att alltid ha 
färskt vatten tillgängligt, 
inklusive före, efter och 
under tävlingen. 
 

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


