
SPECIFICTM CED ENDOCRINE SUPPORT

RUOKAVALION OMINAISUUDET

SPECIFICTM CED 
ENDOCRINE SUPPORT

Vilja, jonka glykeeminen indeksi on matala (täysjyvävehnä ja kaura) ja joka sisältää runsaasti kuitua, edistää 

glukoosin vapautumista asteittain ravinnosta, jotta veren sokeripitoisuus ei nousisi liikaa aterian jälkeen, mikä tukee 

diabetes potilaita.

Ainutlaatuisen korkea pitoisuus kalaperäisiä EPA ja DHA omega-3-rasvahappoja, sekä GLA omega-6-
rasvahappoa purasruohoöljystä. Omega-3-rasvahappojen runsas saanti on osoittanut säätelevän veren 

rasvapitoisuutta hyperlipidemian yhteydessä, auttavan normaalin verenpaineen ylläpidossa ja lisäävän 

insuliiniherkkyyttä. Nämä rasvahapot voivat vaikuttaa immuunivasteeseen muuttamalla eikosanoidien tuotantoa, 

mikä vaikuttaa kehon eri toimintoihin. 

Sisältää ß-1,3/1,6-glukaaneja hiivasta ja sinkin, seleenin ja omega-3-rasvahappojen pitoisuutta on korotettu 

vastustuskyvyn tukemiseksi. Betaglukaanit voivat sitoutua makrofageihin ja varoittaa immuunijärjestelmää, ja siten 

ne tukevat immuunivastetta ja muuttavat sytokiinien tuotantoa. 

Tasapainotettu täysravinto, joka sisältää vain hyvin kohtuullisesti energiaa optimaalisen painonhallinnan 

tukemiseen. Hallittu mineraalien, kuten fosforin ja natriumin pitoisuus vähentää munuaisten kuormitusta ja 

tukee munuaisten toimintaa ikääntyneillä koirilla.

Kalaperäiset EPA ja DHA terveiden nivelten, ihon ja turkin tukemiseen.
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KÄYTTÖAIHEET

 £ Diabetes mellitus

 £ Hyperlipidemia

 £ Tukee ravinnollisesti veren tervettä glukoosi- ja rasvapitoisuutta, normaalia verenpainetta, optimaalista ihon kuntoa, optimaalista painoa sekä  

immuunivastetta toistuvia infektioita vastaan koirilla endokriinisten sairauksien, kuten diabeteksen, kilpirauhasen vajaatoiminnan ja lisääntyneen 

lisämunuaiskuoren erityksen (Cushingin oireyhtymän) yhteydessä

 £ Ummetus, paksusuolentulehdus

2 kg

Protective atmosphere
optimal food preservation



SPECIFICTM CED ENDOCRINE SUPPORT

LISÄTIETOA

 £ Endokriinisiä sairauksia esiintyy erityisesti keski-ikäisillä tai iäk-

käämmillä koirilla. SPECIFICTM CED Endocrine Support -ruokavalio 

on laadittu tukemaan iäkkäämpien koirien ravintotarpeita. Kohtuul-

lisesti vähennetty fosfori- ja natriumpitoisuus voi tukea munuaisten 

toimintaa ja lisätty tauriini ja L-karnitiini sydämen toimintaa 

ikääntyneillä koirilla. 

 £ SPECIFICTM CED Endocrine Support -ruokavalion korotettu liukene-
van ja liukenemattoman kuidun pitoisuus tukee ruuansulatuk-

sen toimintaa ja tervettä ruuansulatuskanavaa. 

 £ Ruokavalio sisältää psylliumkuitua, joka on geeliytyvä, liukeneva 

kuitu, joka pystyy imemään useita kertoja painonsa verran nestettä. 

Psylliumkuidulla tiedetään olevan suotuisa vaikutus ruuansulatuska-

navan toiminnan säätelyyn.

 £ Ihon aineenvaihdunta on vilkasta ja se tarvitsee paljon useita ihoon 

liittyviä ravinteita. A- ja E-vitamiinin, B-vitamiinien, sinkin ja 
seleenin korotettu pitoisuus tukee tervettä ihoa ja turkkia. 

 £ Useimmiten diabeteksen hallintaan tarkoitetun ruokavalion päivä-

annos suositellaan jaettavaksi kahteen ateriaan. Aterioiden ajoit-

taminen määritellään yleensä kunkin yksilöllisen potilaan insuliinin 

aktiivisuudesta riippuen. 

 £ Mikäli omistaja haluaa palkita koiraa, jolla on diabetes, suositellaan 

SPECIFICTM CT-H(M) Healthy Treats (Mini) -makupalojen käyttöä. 

 £ SPECIFICTM CED Endocrine Support on pakattu typpeen sen ainut-

laatuisen korkean EPA-, DHA- ja GLA-pitoisuuden turvaamiseksi. 

VASTA-AIHEET

 £ Nuoret, nopeasti kasvavat koiranpennut

 £ Tiineet ja imettävät koirat

RAVINTOSISÄLTÖ 

AINEKSET

Vehnä, maissivalkuainen, kaura, selluloosajauhe, perunavalkuainen,

kalaöljy, hydrolysoitu sianlihavalkuainen, juurikaskuitu, kivennäis-

aineet, kananmunat, vitamiinit ja hivenaineet, kalajauho, eläinrasva, 

auringonkukkaöljy, psylliumkuitu, purasruohoöljy, hiiva (ß-1,3/1,6-

glukaanien lähde), tauriini, L-karnitiini. 

Antioksidantit: EU:n hyväksymät lisäaineet: BHA, BHT, propyyligallaatti 

ja askorbyylipalmitaatti.

Ei sisällä keinotekoisia aromeja tai väriaineita.

Tarkempi analyysi: Teknistä tietoa SPECIFICTM-ruokavalioista

Ravintoaine Sisältö
per 100 g

Sisältö
per MJ

Energia  kJ 1550

Raakavalkuainen  g 23,9 15,4

Raakarasva  g 11,0 7,1

Hiilihydraatti  g (NFE) 44,0 28,4

Raakakuitu  g 9,3 6,0

Kalsium  g 0,51 0,33

Fosfori  g 0,40 0,26

Natrium  g 0,23 0,15

Kalium  g 0,64 0,41

Sinkki  mg 21,7 14,0

Seleeni  mg 0,053 0,034

Tärkkelys  g 34,7 22,4

Kokonaissokeripitoisuus  g 1,7 1,1

Tauriini  g 0,23 0,15

L-karnitiini  mg 30 19

E-vitamiini  mg 62 40

Omega-3-rasvahapot  g 1,55 1,00

EPA  g 0,44 0,28

DHA  g 0,71 0,46

GLA  g 0,03 0,02

n-3:n-6-suhde 1:1 1:1

Vesi  g 8,0



SPECIFICTM-RUOKAVALIOT - SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA

RUOKINTASUOSITUS g/vrk

Päivittäinen ravinnontarve on yksilöllinen ja se voi vaihdella esimerkiksi 

rodun, ympäristötekijöiden, vuodenajan ja liikunnan määrän mukaan. 

Koiran yleiskuntoa ja painoa tuleekin tarkkailla säännöllisesti ja 

muokata ruokintaa tarvittaessa. 
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2.5 65 55 45

5 110 90 70

10 185 150 120

15 250 205 165

20 310 255 205

25 365 305 240

30 415 345 280

35 470 390 310

40 515 430 345

50 610 510 410

60 700 585 465

70 785 655 525


