
Vad är speciellt med ProKalm?
Ÿ Ett nytt sätt att hantera ängslighet och stress hos hästar 

och ponnyer så att de kan prestera till sin fulla potential
Ÿ Snabbverkande och effektivt lugnande produkt
Ÿ Verkar redan 30 min efter dosering
Ÿ En unik kombination av örtextrakt och aminosyror
Ÿ Innehåller inte valeriana, magnesium eller tryptofan
Ÿ ProKalm påverkar varken gångarter eller prestation

Varför?
Ÿ Ängsliga hästar kan utveckla ett beteende som gör dem 

svårhanterliga
Ÿ Långvarig stress och ängslan kan även leda till större 

mottaglighet för infektioner, magsår, försämrat 
allmäntillstånd, sämre återhämtning och prestationsförmåga

Ÿ Andra stressrelaterade problem kan vara 
koncentrationssvårigheter vid träning, långsam återhämtning 
efter träning och tävling och sämre prestationsförmåga

Ÿ ProKalm minskar ängsligheten vilket gör hästen lättare att 
hantera

När?
Ÿ För alla stressrelaterade problem eller stressfulla situationer
Ÿ ProKalm kan antingen ges vid behov, vid speciella situationer 

eller dagligen i fodret för att åstadkomma långvarig 
ångestdämpande effekt.

Hur?
Ÿ Hästar reagerar individuellt så doseringen bör anpassas för 

att uppnå önskad effekt
Ÿ ProKalm fungerar bäst när den ges regelbundet
Ÿ ProKalm verkar inom 30 minuter och effekten av en dosering 

kan hålla i sig upp till åtta timmar
Ÿ Dosering till 500 kg häst vid speciella situationer: 

 Starkt lugnande effekt, vid t.ex. skoning: 2-4 mått 
 blandat i fodret eller 1 doseringsspruta
 Mildare lugnande effekt, vid t.ex. transport: 1-2 mått  
 blandat i fodret eller ½ doseringsspruta

Ÿ Dosering till 500 kg häst för långtidseffekt: ½ -2 mått blandat i 
fodret morgon och kväll (totalt 1-4 mått per häst och dag)

Ÿ För att hitta den rätta mängden till din häst, så kan du behöva 
öka eller minska dosen

Övrigt?
Ÿ Till skillnad från andra lugnande produkter så innehåller 

ProKalm inte magnesium, eftersom det inte finns någon 
forskning som visar att magnesium verkar lugnande på 
hästar.  

Ÿ ProKalm innehåller inte heller valeriana, eftersom valeriana 
inte är tillåtet av FEI. 

Ÿ Varken tryptofan eller acepromazin (ACP) ingår i ProKalm. 
Tryptofan ger signaler åt kroppen om att den är utmattad och 
påverkar därför prestati  onen negativt. ACP under träning 
försämrar koordination och ökar därför risken för snubbling 
och skador. 

Ÿ I enlighet med FEI's regler
Ÿ Produkten har testats för följande otillåtna substanser: 

koffein, teofyllin, teobromin, hyoscin, hordenin, morfin och 
atropin

Ÿ Säljs i 1,1 kg förpackning och 60 g engångsdos
Ÿ Doseringsmått ingår i förpackningen

ProKalm

www.speedex.fi
www.speedexshop.fi

Försäljning:
Oy Feedex Ab
Industrigatan 4
68800 Kållby

tel. 020 1984 820
feedex@feedex.fi

shop

Beställ från webbshoppen!


