
SPECIFICTM CIW 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 CIW 
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 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 CIW DIGESTIVE SUPPORT

LISÄTIETOA

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

ravintoaineet imeytyvät optimaalisesti. 

 £  SPECIFICTM CIW Digestive Support sisältää zeoliittiä, joka pystyy si-

tomaan myrkyllisiä aineita ruuansulatuskanavassa. 

 £ SPECIFICTM CIW 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 CIW 

Digestive Support -annos suositellaan jakamaan 3-5 ateriaan.

 £ Eksokriiniselle haiman vajaatoiminnalle on tyypillistä haiman  

ruuansulatusentsyymien huomattavasti vähentynyt eritys. Tämän 

seurauksena huonosti sulanut ruoka jää ruuansulatuskanavaan ja 

voi aiheuttaa ripulia, ilmavaivoja ja bakteerien ylikasvua. SPECIFICTM 

CIW Digestive Support on helposti sulavaa ja siksi se on ihanteel-

linen koirille, joilla on eksokriininen haiman vajaatoiminta. Lisäksi 

suositellaan kuitenkin myös haimaentsyymejä sisältävien valmis-

teiden käyttöä.

RAVINTOSISÄLTÖ

AINEKSET

Sianliha, maissi, riisi, kana, kivennäisaineet (mukaan lukien zeoliitti), 

kananmunat, kalaöljy, psylliumkuitu, hiiva (ß-1,3/1,6-glukaanien ja 

mannaanioligosakkaridien lähde), vitamiinit ja hivenaineet,, Yucca-

uute. 

Ei sisällä keinotekoisia antioksidantteja, 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 546

Raakavalkuainen  g 7,5 13,8

Raakarasva  g 4,5 8,3

Hiilihydraatti  g (NFE) 15,0 27,5

Raakakuitu  g 0,3 0,6

Kalsium  g 0,38 0,70

Fosfori  g 0,27 0,50

Natrium  g 0,22 0,40

Kalium  g 0,30 0,55

Omega-3-rasvahapot  g 0,13 0,24

n-3:n-6-suhde 1:4 1:4

Vesi  g 70,3

0 - 50%* 51 - 100%* Aikuinen

kg g g g

1 185 135 75

2 310 230 130

3 420 315 175

4 520 390 220

5 615 460 255

6 700 525 295

8 870 655 365

10 1030 775 435

12 1180 885 495

14 1325 995 555

16 1465 1100 615

18 1600 1200 670

20 1735 1300 730

25 2050 1535 860

  * aikuispainosta


