
 
 

Övriga Användningsområden För Pro-Dosa BOOST 
 
Med regler för lopp eller tävling som är väldigt olika och som ändras konstant från ställe till ställe, så är det väldigt viktigt att tänka 
på just dom reglerna som gäller för er, eran sport, och var i världen ni befinner er innan ni administrerar Pro-Dosa BOOST enligt 
bruksanvisningen. Om ni inte har tillåtelse att administrera någonting på tävlingsdagen, fundera på andra tillfällen som du kan 
integrera Pro-Dosa BOOST i eran organisering för att försäkra er om att era hästar är som bäst när dom tränar, tävlar och reser.  
 

1. Ge Pro-Dosa BOOST direkt i maten snarare än att ge det i munnen på din häst.   
 
Pro-Dosa BOOST består utav ett stort urval av ytterst renade näringsämnen, som är välbalanserade, och i kvantiteter som 
återspeglar dom ökad kraven som hästar har när dom är under stress som hård träning, sjukdom eller resa. Det är 
utformat för att stödja korrekt metabolism, hälsa, prestanda, och återhämtning. Sammansättningen är därför inte ett 
problem för hästar som tävlar eller som medverkar i ridsporter.  
 
Hur man skall administrera produkten kan vara ett problem inom vissa tävlingsjurisdiktioner. I många länder så kan Pro-
Dosa BOOST ges direkt i munnen, direkt från tuben. I vissa, så är INGET tillåtet att administreras på tävlingsdagen; inte 
ens vatten. På dessa ställen, kan hästarna få Pro-Dosa BOOST blandat tillsammans med deras föda. Det är i en melass gel, 
så merparten av hästarna äter det med glädje om det tillförs på det sättet. I andra länder så kan det förses på 
tävlingsdagen, men bara om det förses normalt mellan tävlingarna. Var vänlig att kontrollera reglerna för just det landet 
ni befinner er i innan ni bestämmer hur ni skall integrera Pro-Dosa BOOST i eran planering.  
 
Om du inte ens har tillåtelse att administrera det på tävlingsdagen, så kan Pro-Dosa BOOST fortfarande vara användbart 
för att sköta era hästar. 
 

2. Använd Pro-Dosa BOOST för att gynna återhämtningen från träning innan tävling.  
 
Ge en halv till en hel tub Pro-Dosa BOOST direkt efter det sista snabbjobbet innan tävling. Du kan justera kvantiteten 
beroende på hur hårt hästen har jobbat, behoven av varje individ, klimatet, och hur långt dom skall resa, eller hur 
utmanande tävlingsdagen skall bli.  
 
Bra hästar och hästar med problem kommer normalt dra nytta av en hel tub. Hästar som presterar bra, oberoende på 
vad du gör med dom, klarar sig oftast bra med en halv tub. Om du inte har tillåtelse att ge Pro-Dosa BOOST på 
tävlingsdagen, ge en hel tub efter sista snabbjobbet.  
 
Denna dosering kommer att försäkra att hästarna återhämtar sig korrekt från det sista snabbjobbet innan tävling. Studier 
har visat att det kan ta upp till fyra dagar för musklerna att återhämta sig efter ett hårt jobb, och många hästar kommer 
att ha sitt sista snabbjobb bara ett par dagar innan tävling.  
 
Muskelcellerna absorberar aminosyror mest effektivt under den timme som följer efter ett snabbjobb. Om du har 
möjligheten att förse hästarna med en mångfald av aminosyror, i lämpliga förhållanden för proteinsyntes, så kan du göra 
en stor skillnad för muskelcellernas återhämtning. Jämför det med en proteindrink som en kroppsbyggare tar efter att 
dom har tränat klart på gymmet.    
 
Självklart så är inte Pro-Dosa BOOST bara aminosyror. Det innehåller även elektrolyter, vitaminer, spårämnen. Pro-Dosa 
BOOST innehåller dom näringsämnena som är essentiella för att bibehålla normal aptit, nervcellsfunktion, produktionen 
av röda blodkroppar, muskelcellsåterhämtning och elektrolytbalans.   
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3. Använd Pro-Dosa BOOST för att hjälpa hästar under hård träning att bibehålla aptiten, fysiken och prestandan under 
en lång säsong. 
 
Ge en halv eller en hel tub Pro-Dosa BOOST direkt efter varje snabbjobb. Dom flesta tränarna använder Pro-Dosa BOOST 
till deras hästar på detta sätt. Dom tycker att dom kan starta oftare med en mer konsekvent prestanda under hela 
säsongen. För hästar som kämpar med att upprätthålla en fysisk kondition under en lång säsong kan Pro-Dosa BOOST 
vara ett sätt att hjälpa dom att äta korrekt, stödja muskelcells återhämtningen, och hjälpa dom att behålla muskelmassan. 
 

4. Använd Pro-Dosa BOOST för att hjälpa hästarna att återhämta sig efter ett lopp. 
 
Ge en halv eller en hel tub Pro-Dosa BOOST direkt efter att ni har kommit hem efter tävling. 
 
Även fast du kanske inte är inom gränsen för att göra den största skillnaden för muskelcells återhämtningen, så kan du 
fortfarande påverka hur väl din häst äter, dricker, fyller på reserverna, och återhämtar sig. 
 

Hästar som har gått ett hårt lopp äter ibland inte som dom ska, och om dom inte äter upp sin mat, så kommer dom inte 
att återhämta sig korrekt. Pro-Dosa BOOST gynnar aptiten och får din häst att äta upp när dom väl är hemma. Om du har 
tillåtelse att ge dom en hel tub med BOOST innan tävling, så behöver dom inte denna dos efteråt. Om du inte kan ge dom 
Pro-Dosa BOOST innan tävling, försäkra er om att ge denna dos efter tävling när ni är hemma.  
 

5. Använd Pro-Dosa BOOST för resor 
 
Ge en hel tub med Pro-Dosa BOOST innan ni reser, och för längre resor, ge en tub när ni väl är framme. 
 
Vi rekommenderar Pro-Dosa BOOST för resor, särskilt när ni reser längre sträckor eller under flera dagar. Se till att alltid 
ha färskt vatten tillgängligt och gör regelbundna vattenstopp längs vägen. (Var vänliga att tänka på reglementet för just 
ert land innan ni ger Pro-Dosa BOOST enligt anvisningarna) 
 
Att förse din häst med en tub Pro-Dosa BOOST, minst 2–4 timmar innan ni lastar dom (om ni reser tidigt på morgonen, 
så kan ni ge dom en tub kvällen innan, istället), hjälper dom att anlända till destination i bästa möjliga skick. Om resetiden 
överskrider 8 timmar, ge dom en till dos när ni väl har anlänt, så länge som det inte strider mot reglementet. 
 
Att använda Pro-Dosa BOOST innan resor hjälper inte bara att skydda musklerna från oxidativ muskelcellsskada under 
resans gång, men även att bibehålla aptiten. Detta kan vara särskilt viktigt när hästar anländer till ett nytt stall, i en ny 
omgivning. Detta är idealt för hästar som ofta reser längre och när de tävlar i större evenemang.  
 

6. Pro-Dosa BOOST dagen innan tävling. 
 

Från vår kobolt prövningsstudie, fann vi att Pro-Dosa BOOST påverkade hästarna under omkring 18 timmar; mycket mer 
än de 8–12 timmar som vi trodde från början. Om du kan ge en dos Pro-Dosa BOOST kvällen innan tävling, så kan du 
rimligen förvänta dig samma resultat som om du hade gett det under tävlingsdagen. Vänligen verifiera dom regler som 
gäller för er. 
 

7. Använd Pro-Dosa BOOST som hälsokost. 
Ge en halv tub varannan dag till hästar som behöver ett högre näringstillskott när dom är under stress från sjukdom 

 

 

 

 

 

“Jag har använt Pro-Dosa BOOST till alla mina hästar som jag 
tränade i Hong-Kong. Det är ytterst hälsofrämjande efter ett hårt 
jobb och som en behandling före och efter ett lopp. Jämfört med 
vilken annan produkt som finns tillgänglig på marknaden så 
innehåller Pro-Dosa BOOST mycket större mängder med 
vitaminer, aminosyror, kalium och spårämnen. Jag har upptäckt 
att Pro-Dosa BOOST är ytterst främjande för hästar som har det 
svårt, det får dom att äta som dom ska inom nolltid. Det är en 
produkt som jag ser till att alltid ha i lager hemma och det har stått 
sig väl under tidens lopp.” 

David Ferraris – Galopptränare – Hong Kong 
 

 


