
SPECIFICTM CRD-2 WEIGHT CONTROL

RUOKAVALION OMINAISUUDET

KÄYTTÖAIHEET

 £ Painonhallinta

 £ Diabetes mellitus

 £ Paksusuolen tulehdus, krooninen ripuli, ummetus

 £ Hyperlipidemia

 £ Kolestaasi

SPECIFICTM CRD-2 
WEIGHT CONTROL

Matalan rasvapitoisuuden ja korkean kuitupitoisuuden ansiosta ruokavalio sisältää vain vähän energiaa.  
Tämä mahdollistaa huomattavan kokoisten annosten tarjoamisen jopa painonpudotusjakson ja painonhallinnan 

aikana, mikä tukee koiran kylläisyyden tunnetta.

L-karnitiini kuljettaa rasvahappoja solujen mitokondrioihin, kiihdyttää rasvan palamista ja edistää lihaskudoksen 

säilymistä. 

Omega-3-rasvahapot auttavat ylläpitämään ylipainoisten koirien nivelten normaalia liikkuvuutta. Omega-3-

rasvahapot tukevat myös tervettä ihoa ja turkkia.

Kohtuullisesti korotettu valkuaisainepitoisuus tukee lihasten ylläpitoa.

Monimutkaiset hiilihydraatit sekä runsas kuitupitoisuuus edistävät glukoosin asteittaista vapautumista, minkä 

vuoksi ruokavalio sopii koirille, joilla on diabetes mellitus.
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SPECIFICTM CRD-2 WEIGHT CONTROL

LISÄTIETOA

 £ SPECIFICTM CRD-2 Weight Control sopii koirille onnistuneen 

painonpudotusjakson jälkeen sekä koirille, jotka ovat vähemmän 

aktiivisia ja/tai leikattuja.

 £ Koirien ylipaino johtuu usein omistajien halusta hemmotella niitä. 

Koirille, joilla on taipumusta ylipainoon, suositellaan käyttämään  

CRW-1 Weight Reduction -ruokavaliota, sillä se minimoi riskin 

ylipainoon. 

 £ Mikäli omistaja haluaa palkita koiraa painonhallinnan aikana, 

tai koiraa, jolla on diabetes, suositellaan vähärasvaisten ja 

runsaskuituisten SPECIFICTM CT-H(M) Healthy Treats (Mini) 

-makupalojen käyttöä. Ylipainon ehkäisemiseksi on suositeltavaa, 

että päivittäistä ruuan määrää vähennetään annettujen makupalojen 

määrän mukaan. 

 £ Useimmiten diabeteksen hallintaan tarkoitetun ruokavalion 

päiväannos suositellaan jaettavaksi kahteen ateriaan. Aterioiden 

ajoittaminen määritellään yleensä kunkin yksilöllisen potilaan 

insuliinin aktiivisuudesta riippuen. 

 £ SPECIFICTM CRD-2 Weight Control -ruokavalion korotettu 
liukenevan ja liukenemattoman kuidun pitoisuus tukee 

ruuansulatuksen toimintaa ja tervettä ruuansulatuskanavaa.  

 £ SPECIFICTM CRD-2 Weight Control -ruokavalion matalan 
rasvapitoisuuden ansiosta se sopii myös hyperlipidemian ja 

kolestaasin hallintaan. 

 £ Kivennäisaineiden ja rasvaluikoisten vitamiinien pitoisuutta 

on hieman korotettu, sillä SPECIFICTM CRD-2 Weight Control 

-ruokavaliota annetaan yleensä rajoitettuina annoksina.

VASTA-AIHEET

 £ Nuoret koiranpennut sekä tiineet ja imettävät koirat, joiden 

energiantarve on suuri

RAVINTOSISÄLTÖ

AINEKSET

Vehnä, kalajauho, selluloosajauhe, hydrolysoitu sianlihavalkuainen, 

kananmunat, riisi, juurikaskuitu, maissivalkuainen, kivennäisaineet, 

eläinrasva, perunavalkuainen, vitamiinit ja hivenaineet, psylliumkuitu, 

metioniini, L-karnitiini, auringonkukkaöljy.

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

Ei sisällä keinotekoisia aromeja tai väriaineita.

Tarkempi analyysi: Teknistä tietoa SPECIFICTM-ruokavalioista

Ravintoaine Sisältö
per 100 g

Sisältö
per MJ

Energia  kJ 1442

Raakavalkuainen  g 23,3 16,2

Raakarasva  g 6,0 4,2

Hiilihydraatti  g (NFE) 49,4 34,3

Raakakuitu  g 6,4 4,4

Kalsium  g 0,84 0,58

Fosfori  g 0,61 0,42

Natrium  g 0,26 0,18

Tärkkelys  g 39,7 27,5

Sokeri  g 1,9 1,3

L-karnitiini  mg 30 21 

Omega-3-rasvahapot  g 0,43 0,30

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

Vesi  g 10,0 

Tässä taulukossa esitetty energiapitoisuus on hieman pakkauksessa mainittua suurempi. 
Tämä johtuu käytetyistä eri laskentamenetelmistä; yleisesti SPECIFICTM-ruokavalioissa on 
käytetty Atwaterin metodia, mutta painonpudotusruokien pakkauksissa on käytetty EU-
lainsäädännön niihin vaatimaa laskutapaa. Käytä tämän käsikirjan tietoja eri SPECIFICTM-
ruokavalioiden energiapitoisuuksien vertailuun.
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SPECIFICTM CRD-2 WEIGHT CONTROL

* ** ***

Diabetes mellitus Laihdutus

kg g g g

2.5 60 50 30

5 95 90 55

10 165 150 90

15 220 200 120

20 275 250 150

25 325 295 175

30 375 340 205

35 420 380 230

40 465 420 250

50 550 495 295

60 630 570 340

70 705 640 385

80 780 705 425

*  Normaalipainoiset koirat/koirat, joilla on diabetes mellitus
**  Painonhallinta ylipainoon alttiilla koirilla
***  Painonpudotus ylipainoisilla koirilla

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. 


