ProKalm
Mikä tekee ProKalmin ainutlaatuiseksi?
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ProKalm on uusi tapa auttaa hermostuneita ja
stressaantuneita hevosia ja poneja käyttämään koko
suorituskykyään
ProKalm rauhoittaa nopeasti ja tehokkaasti
Vaikuttaa noin 30 minuutissa
Ainutlaatuinen yhdistelmä yrttiuutetta ja aminohappoja
ProKalm ei sisällä magnesiumia, valeriaanaa tai
tryptofaania
ProKalm ei vaikuta askellajeihin tai suorituskykyyn

Miksi?
Ÿ Jännittyneet hevoset kehittävät käyttäytymistapoja jotka
vaikeuttavat niiden käsittelyä
Ÿ Pitkäaikainen stressi ja levottomuus voi lisätä
infektioherkkyyttä, aiheuttaa mahahaava sekä heikentää
yleiskuntoa, palautumista ja suorituskykyä
Ÿ Muita stressistä johtuvia ongelmia voivat olla
keskittymisvaikeudet valmennuksen aikana, hidas
palautuminen suorituksen jälkeen sekä heikentynyt
suorituskyky
Ÿ ProKalm vähentää levottomuutta jolloin hevosen käsittely
helpottuu
Milloin?
Ÿ Ongelmissa, jotka johtuvat stressistä, ja tilanteissa, jotka
aiheuttavat stressiä
Ÿ ProKalmia voidaan antaa joko tarvittaessa, erityistilanteissa
tai päivittäin rehussa aikaansaamaan pitkäaikainen
levottomuutta lievittävä vaikutus
Miten?
Ÿ Hevoset reagoivat yksillöllisesti joten toivotun vaikutuksen
aikaansaamiseksi on löydettävä hevoselle oikea annostus
Ÿ ProKalm vaikuttaa tehokkaimmin jatkuvasti annettuna
Ÿ ProKalm tehoaa noin 30 minuutissa ja vaikutus kestää jopa 8
tuntia
Ÿ Annostus 500 kg hevoselle erityistilanteissa:
Voimakas rauhoittava vaikutus, esim. kengityksen
yhteydessä: 2-4 mitallista rehuun sekoitettuna tai 1
annosruiskullinen
Lievä rauhoittava vaikutus, esim. kuljetuksen
yhteydessä: 1-2 mitallista rehuun sekoitettuna tai ½
annosruiskullinen
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Annostus 500 kg hevoselle jatkuvaan käyttöön: ½ -2
mitallista rehuun sekoitettuna aamuin ja illoin (yhteensä 1-4
mitallista/hevonen/päivä)
Annostusta voi joutua lisäämään tai vähentämään, jotta
saavutetaan haluttu vaikutus

Muuta?
Ÿ Muista rauhoittavista valmisteista poiketen ProKalm ei sisällä
magnesiumia, koska magnesiumilla ei ole tutkimuksissa
osoitettu olevan rauhoittavaa vaikutusta hevosiin.
Ÿ ProKalm ei myöskään sisällä valerianaa, sillä FEI ei salli
valeriaanan käyttöä.
Ÿ ProKalmissa ei ole tryptofaanina tai asepromatsiinia (ACP).
Tryptofaani lähettää kehoon väsymyssignaaleja joten sillä on
haitallinen vaikutus suorituskykyyn. Suorituksen aikana ACP
heikentää koordinaatiokykyä ja lisää siten riskiä kompastua ja
loukkaantua.
Ÿ FEIn sääntöjen mukainen
Ÿ Valmiste on tutkittu seuraavien kiellettyjen aineiden varalta:
kofeiini, teofylliini, teobromiini, hyoskiini, hordeniini, morﬁini
ja atropiini
Ÿ Myydään 1,1 kg ja 60 g pakkauksessa
Ÿ Pakkauksessa annostelumitta
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