
SPECIFICTM CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

RUOKAVALION OMINAISUUDET

KÄYTTÖAIHEET

 £ Atopian, ruoka-allergian, kirppuallergian tai näiden yhdistelmien aiheuttamat ihotulehdukset 

 £ Ruoka-aineallergian tai -intoleranssin aiheuttamat ruuansulatushäiriöt 

 £ Tulehduksellinen suolistosairaus (IBD), paksusuolen tulehdus

 £ Ruuansulatukseen liittyvät ongelmat kuten ripuli, oksentelu ja ilmavaivat, jotka johtuvat ruuan imeytymis- tai sulamishäiriöistä, eksoriinisesta 

haiman vajaatoiminnasta (EPI) tai akuutista mahalaukun ja suoliston tulehduksesta

 £ Muut rasvahappoihin ja ravintoaineisiin reagoivat ihotaudit

 £ Muut rasvahappoihin reagoivat tilat kuten paksusuolen tulehdus, astma tai niveltulehdus

SPECIFICTM CΩD-HY 
ALLERGY MANAGEMENT PLUS

Hydrolysoitu lohivalkuainen, jonka molekyylipaino on <10 000 Daltonia, on erinomaisesti sulavaa ja vähän

allergisoivaa. 

Ainutlaatuisen korkea pitoisuus kalaperäisiä EPA ja DHA omega-3-rasvahappoja, sekä GLA omega-6-
rasvahappoa purasruohoöljystä. Nämä rasvahapot voivat vaikuttaa immuunivasteeseen muuttamalla eikosanoidien 

tuotantoa ja tukea ihon ja turkin kuntoa koirilla, joilla on atopia. 

Ihon aineenvaihdunta on vilkasta ja se tarvitsee paljon ravintoaineita. A-, E-, ja B- vitamiinien sekä sinkin ja seleenin 
korotettu pitoisuus voi tukea tervettä ihoa ja turkkia.

Todella korkealaatuiset ja erinomaisesti sulavat ainekset tekevät ruokavaliosta erityisen sopivan ohutsuolen 

ripulista kärsiville koirille. 

Tasapainotettu täysravinto, joka sisältää ravintoaineita suositusten mukaisesti ja täyttää kasvavien ja aikuisten 

koirien ravintotarpeet. Näin ollen ruokavalio sopii myös koiranpennuille.

Hydrolysed 
salmon 
protein

GLA
EPA
DHA

Immune
support

VITAMIN &
MINERAL

Skin & coat
support

High
digestibility

All ages

Protective atmosphere
optimal food preservation

6.5 kg2.5 kg



SPECIFICTM CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

LISÄTIETOA

 £ SPECIFICTM CΩD-HY Allergy Management Plus on tasapainotettu 
hypoallergeeninen täysravinto (perustana riisi ja hydrolysoitu 

lohi), joka sisältää ainutlaatuisen runsaasti rasvahappoja (EPA, 

DHA and GLA) samanaikaisesta ruoka-allergiasta ja atopiasta 
kärsivän koiran optimaaliseen tukemiseen. 

 £ Ruoka-allergian oireiden välttämiseksi on tärkeää, ettei koiralle 

tarjota muita elintarvikkeita, kuin tätä hypoallergeenista ruokavaliota. 

Jos omistaja, jonka koiralla on ruoka-allergia, haluaa hemmotella 
tai palkita lemmikkiään tähän tarkoitukseen suositellaan SPECIFIC™ 

CT-HY Hypoallergenic Treats -makupalojen käyttöä. Nämä 

makupalat eivät sisällä muita raaka-aineita, kuin mitä on käytetty 

SPECIFICTM CΩD-HY Allergy Management Plus -ruokavaliossa. 

Siispä tätä ruokavaliota syövät ruoka-allergiset koirat sietävät aivan 

varmasti myös Hypoallergenic Treats -makupaloja. 

 £ Yliherkkien ihotulehdusten lisäksi ainutlaatuisen korkea omega-

3-rasvahappopitoisuus voi vaikuttaa hyödyllisesti myös  muihin 

vastustuskykyyn liittyviin häiriöihin. Osaan tällaisista tiloista (IBD, 

paksusuolentulehdus, niveltulehdus) myös ruokayliherkkyys voi 

olla osallisena; SPECIFICTM CΩD-HY Allergy Management Plus 

-ruokavalion vähäallegisoivuus yhdessä ainutlaatuisen korkean 

rasvahappopitoisuuden kanssa tarjoaa optimaalista tukea. 

 £ Korkealaatuisten ja erinomaisesti sulavien aineksien, matalan 
kuitupitoisuuden sekä korotetun elektrolyyttipitoisuuden 
ansiosta ruokavalio on eritysen sopiva  myös potilaille, jotka kärsivät 

akuutteihin suoliston imeytymishäiriöihin, ruuan sulamishäiriöihin ja/

tai haiman vajaatoimintaan liittyvistä ruuansulatusongelmista.

 £ Koirille, joilla on ruuansulatusongelmia, päivittäinen SPECIFICTM 

CΩD-HY Allergy Management Plus -annos suositellaan jakamaan 

3-5 ateriaan. 

 £ Psylliumkuitu on geeliytyvä, liukeneva kuitu, joka pystyy imemään 

useita kertoja painonsa verran nestettä. Psylliumkuidulla tiedetään 

olevan suotuisa vaikutus ruuansulatuskanavan toiminnan 

säätelyyn. 

 £ Eksokriiniselle haiman vajaatoiminnalle on tyypillistä haiman 

ruuansulatusentsyymien huomattavasti vähentynyt eritys. SPECIFICTM 

CΩD-HY Allergy Management Plus on helposti sulavaa ja siksi se on 

ihanteellinen koirille, joilla on eksokriininen haiman vajaatoiminta. 

Lisäksi suositellaan kuitenkin myös haimaentsyymejä sisältävien 

valmisteiden käyttöä.

 £ Solukalvon rasvahappojen korvautuminen SPECIFICTM CΩD-HY 

Allergy Management Plus -ruokavalion rasvahapoilla (EPA, DHA ja 

GLA) vie aikaa. Tästä syystä voi kestää jopa 12 viikkoa ennen kuin 

ruuan täysi teho näkyy. Tavallisesti  potilaan kunnossa nähdään 

tuloksia 6-8 viikon käytön jälkeen.

 £ SPECIFICTM CΩD-HY Allergy Management Plus on pakattu typpeen 

sen ainutlaatuisen korkean EPA-, DHA- ja GLA-pitoisuuden 

turvaamiseksi. 

VASTA-AIHEET

 £ Immuunipuutos

 £ Hyytymisen poikkeavuudet

RAVINTOSISÄLTÖ

Tarkempi analyysi: Teknistä tietoa SPECIFICTM-ruokavalioista

Ravintoaine Sisältö
per 100 g

Sisältö
per MJ

Energia kJ 1652

Raakavalkuainen  g 22,9 13,9

Raakarasva  g 14,9 9,0

Hiilihydraatti  g (NFE) 42,3 25,6

Raakakuitu  g 6,0 3,6

Kalsium  g 0,98 0,60

Fosfori  g 0,91 0,55

Natrium  g 0,32 0,20

Sinkki  mg 24,9 15,1

Omega-3-rasvahapot  g 2,23 1,35

EPA g 0,79 0,48

DHA g 0,91 0,55

GLA g 0,08 0,05

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

Vesi  g 8,0



SPECIFICTM-RUOKAVALIOT - SAATAVILLA ELÄINLÄÄKÄRIASEMILTA

AINEKSET

Riisi, riisivalkuainen, hydrolysoitu lohivalkuainen, kalaöljy, selluloosa-

jauhe, kivennäisaineet, auringonkukkaöljy, vitamiinit ja hivenaineet, 

purasruohoöljy, psylliumkuitu. 

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

askorbyylipalmitaatti.

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. 

SPECIFICTM CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

0 - 50%* 51 - 100%* Aikuinen

kg g g g

2,5 120 90 50

5 200 150 85

7,5 275 205 115

10 340 255 145

12,5 405 300 170

15 460 345 195

20 575 430 240

25 675 510 285

30 775 580 325

35 870 655 365

40 965 720 405

50 1140 855 480

60 1305 980 550

70 1465 1100 615
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