
SPECIFICTM CID DIGESTIVE SUPPORT

RUOKAVALION OMINAISUUDET

KÄYTTÖAIHEET

 £  Ruuansulatuskanavan akuutit ja krooniset sairaudet, joihin liittyy ripulia, oksentelua ja/tai ilmavaivoja 

 £ Eksokriininen haiman vajaatoiminta

 £ Ruuansulatus- ja imeytymishäiriöt

 £ Bakteerien ylikasvu ohutsuolessa

 £ Paksusuolen tulehdus

 £ Toipilasaika

SPECIFICTM CID 
DIGESTIVE SUPPORT

Erinomaisesti sulavat ainekset kompensoivat suoliston entsyymien vähentynyttä aktiivisuutta ja varmistavat 

ravintoaineiden optimaalisen imeytymisen. Tämän takia ruokavalio sopii erittäin hyvin potilaille, jotka kärsivät 

ruuansulatusongelmista, kuten akuutista tai kroonisesta ripulista, oksentelusta ja/tai ilmavaivoista. 

Sisältää runsaasti kivennäisaineita ja rasvaliukoisia vitamiineja, mikä kompensoi heikentynyttä imeytymistä 

ruuansulatuskanavassa. Korotettu elektrolyyttipitoisuus taas kompensoi oksentelun ja ripulin lisäämiä menetyksiä. 

Sisältää hiivasta eristettyjä β-1,3/1,6-glukaaneja, jotka sitoutuvat valkosolujen reseptoreihin ja siten varoittavat 

immuunijärjestelmää ja tukevat immuunivastetta. Ruokavalio sisältää myös munajauhetta, jossa on runsaasti 

kananmunasta eristettyjä vasta-aineita. Vasta-aineet sitovat tiettyjä bakteereja, viruksia ja alkueläimiä suolistossa 

ja siten ehkäisevät näiden taudinaiheuttajien kiinnittymistä suolen seinämään, suolinukan vahingoittumista sekä 

näihin liittyvää ripulia. Lisäksi ruokavalio sisältää mannaanioligosakkarideja (MOS), jotka sitovat taudinaiheuttajia 

ja siten estävät niitä pääsemästä suolen seinämään. Mannaanioligosakkaridit lisäävät myös suoliston paikallista 

vastustuskykyä. 

Psylliumkuitu on geeliytyvä, liukeneva kuitu, joka pystyy imemään useita kertoja painonsa verran nestettä. 

Psylliumkuidulla tiedetään olevan suotuisa vaikutus ruuansulatuskanavan toiminnan säätelyyn sekä suoliston 

limakalvon suojaamiseen.

Yucca-uute vähentää pahanhajuisten kaasujen tuotantoa ja ulosteen hajua. 
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SPECIFICTM-RUOKAVALIOT - SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA

SPECIFICTM CID DIGESTIVE SUPPORT

LISÄTIETOA

 £ SPECIFICTM CID Digestive Support -ruokavalion matala kuitu-
pitoisuus varmistaa, että ruokavalio sulaa erinomaisesti ja että 

ravintoaineet imeytyvät optimaalisesti. 

 £  SPECIFICTM CID Digestive Support sisältää zeoliittiä, joka pystyy sito-

maan myrkyllisiä aineita ruuansulatuskanavassa. 

 £  SPECIFICTM CID Digestive Support -ruokavalio sisältää fermen-
toituvia kuituja (frukto-oligosakkaridit FOS ja juurikaskuitu), 
jotka edistävät hyödyllisten suolistobakteerien kasvua, mikä tukee 

tervettä ruuansulatukanavaa.

 £ SPECIFICTM CID Digestive Support on tasapainotettu täysravinto, 
joka täyttää kasvavien ja aikuisten koirien ravintotarpeet. Näin ol-

len ruokavalio sopii myös koiranpennuille. 

 £  Koirille, joilla on ruuansulatusongelmia, päivittäinen SPECIFICTM CID 

Digestive Support -annos suositellaan jakamaan 3-5 ateriaan.

 £ Eksokriiniselle haiman vajaatoiminnalle on tyypillistä haiman ruu-

ansulatusentsyymien huomattavasti vähentynyt eritys. Tämän 

seurauksena huonosti sulanut ruoka jää ruuansulatuskanavaan ja 

voi aiheuttaa ripulia, ilmavaivoja ja bakteerien ylikasvua. SPECIFICTM 

CID Digestive Support on helposti sulavaa ja siksi se on ihanteellinen 

koirille, joilla on eksokriininen haiman vajaatoiminta. Lisäksi suosi-

tellaan kuitenkin myös haimaentsyymejä sisältävien valmisteiden 

käyttöä. 

RAVINTOSISÄLTÖ

AINEKSET

Riisi, kananmunat (vasta-aineiden lähde mukaan lukien), kalajauho, 

maissitärkkelys, kivennäisaineet (mukaan lukien zeoliitti), eläinrasva, 

sokeri, hydrolysoitu sianlihavalkuainen, selluloosajauhe, vitamiinit ja 

hivenaineet, psylliumkuitu, hiiva (ß-1,3/1,6-glukaanien ja mannaani- 

oligosakkaridien lähde), juurikaskuitu, metioniini, frukto-oligosakka-

ridit, Yucca-uute, auringonkukkaöljy. 

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

Ei sisällä keinotekoisia aromeja tai väriaineita.

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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Tarkempi analyysi: Teknistä tietoa SPECIFICTM-ruokavalioista

Ravintoaine Sisältö
per 100 g

Sisältö
per MJ

Energia  kJ 1667

Raakavalkuainen  g 24,8 14,9

Raakarasva  g 13,9 8,3

Hiilihydraatti  g (NFE) 43,6 26,1

Raakakuitu  g 1,0 0,6

Kalsium  g 1,17 0,70

Fosfori  g 0,83 0,50

Natrium  g 0,67 0,40

Kalium g 0,92 0,55

Omega-3-rasvahapot  g 0,54 0,33

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

Vesi  g 9,0

0 - 50%* 51 - 100%* Aikuinen

kg g g g

2,5 120 90 50

5 200 150 85

7,5 270 205 115

10 335 255 140

12.5 400 300 165

15 455 345 190

20 565 425 240

25 670 505 280

30 770 575 325

35 865 645 360

40 955 715 400

50 1130 845 475

60 1295 970 545

70 1450 1090 610

80 1605 1205 675
  
  * aikuispainosta


