CANIPUR - Arthrofit® on täydennysrehu koiralle ylläpitämään nivelten liikkuvuutta. CANIPUR - Arthrofit sisältää
ainutlaatuisen yhdistelmän ravintoaineita ja aktiivisia ainesosia jotka ylläpitävät ja suojaavat koiran liikuntaelinten
toiminnallisuutta.
Koiran liikuntaelimet nivelet, niiden rustot ja niitä ympäröivä sidekudos sekä selkäranka altistuvat koiran liikkuessa
kovalle rasitukselle. Koiran elimistö tarvitsee erityisen yhdistelmän ravintoaineita jotka suojaavat ja uudistavat
liikuntaelinten kudoksia. Yhdistelmä simpukka tiivistettä, hivenaineita ja vitamiineja ylläpitävät ja kehittävät yleistä
notkeutta ja kuntoa, lisäävät selkärangan joustavuutta sekä vakautta ja lisäävät nivelten uusiutumis- ja
palautumiskykyä.
Käyttöohje / Bruksanvisning:
Pienet koirat (4–15 kg): 1–2,5 g = 0,2–0,5 mittaa päivässä
Keskikokoiset koirat (16–39 kg): 2,5–5 g = 0,5–1 mittaa päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 5-10 g = 1–2 mittaa päivässä
Annetaan perusruokinnan yhteydessä. Päiväannoksen ei tulisi ylittää suositeltua annostusta yli kaksinkertaisena, koska
tuotteessa on lisätty hivenaineita. Parhaan tuloksen saat kun käytät täydennysrehua päivittäin vähintään kolmen
viikon ajan. Täydennysrehun käyttö pitkäaikaisesti tai koko vuoden ympäri ei aiheuta ongelmia ja on hyödyllistä. Aloita
täydennysrehuruokinta pienempinä annoksina ja kasvata annoskoko suositeltuun 1-2 viikon aikana.
Nettopaino / Nettovikt:
150 g tai 500 g
Koostumus / Innehållet:
Simpukka tiiviste, kasviperäinen seos (pajun kuori, koivu, Arnica, nokkonen, kamomilla), paholaisen sorkka,
kondroitiinisulfaatti, metyylisulfonyylimetaani (MSM), inkivääri, pellavansiemen, pellavansiemenöljy
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Raakavalkuainen 23,1 %
Hehkutusjäännös 20,9 %
Raakarasva 7,4 %
Raakakuitu 6,1 %
Omega-3 rasvahapot 2,8 %
Rikki 2,7 %
Natrium 0,5 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet
C-vitamiini 16.000 mg
E-vitamiini 16,000 mg
Rauta 8,300 mg
Sinkki 8,300 mg
Mangaani 6,700 mg

Kupari 1,300 mg
Seleeni 17 mg
Molybdeeni 17 mg
Jodi 7 mg
Koboltti 4 mg

DL-metioniini 10,000 mg
Teknologiset lisäaineet:
Piimaa 33,000 mg

C-vitamiini kuten L-askorbiinihappo, aminohappo-E1-rautakelaattihydraatti, E2 kaliumjodidi, E3 kobolttisulfaatti, heptahydraatti, aminohappo-E4kuparikelaattihydraatti, aminohappo-E5-mangaanikelaattihydraatti, aminohappo-E6-sinkkikelaattihydraatti, E7 natriummolybdaatti, 3b8.12
seleenin orgaanin muoto tuotettu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (selenöity hiiva in-aktivoitu)

Parhainta ennen, eränumero, valmistus pvm. / Bäst före, partienummer, tillverknigsdtm:
Merkinnät pakkauksen pohjassa.
Tiedoista vastuussa olevan yhteystiedot / Kontaktuppgifter på den som är ansvaring för uppgifterna:
Helsingin Ratsutarvike Oy, Telakkakatu 4, 15140 Lahti
Valmistaja / Tillverkare: Vetripharm GmbH, PO Box 1352, D-86913 Kaufering, Germany

Yleisiä ravintotieteellisiä havaintoja:
Glykosaminoglykaani - on eräs välttämätön osa ruston rakennusaineista. Glykosaminoglykaanin merkitys on tärkeä
nivelruston sitkeyden ja kimmoisuuden kannalta ja se parantaa nivelten liikkuvuutta sekä estää ruston ohenemista.
Tämä aine toimii myös ravinteiden ja kuona-aineiden vaihtajana sidekudoksen solujen sekä verenkierron välillä. Jos
glykosaminoglykaani pitoisuudet pienenevät loukkaantumisen, kroonisen sairauden (esim. nivelrikko, lonkkavika),
liiallisen rasituksen tai luonnollinen ikääntymisen johdosta ei koiran elimistö pysty enää suorittamaan ko. toimintoa,
mikä voi alentaa merkittävästi nivelten, rustojen sekä jänteiden uusiutumiskykyä.
Tyydyttymättömät, välttämättömät rasvahapot - kuten omega-3 rasvahapot - alentavat herkkyyttä tulehduksille ja
allergisille reaktioille. Lisäävät elastisuutta sekä nivelten, jänteiden ja lihasten stressinsietokykyä, mikä edistää
nopeampaa toipumista patogeenisten häiriöiden vaikutuksista. Koska koiran elimistö ei pysty säilömään elintärkeitä
tyydyttymättömiä rasvahappoja, on koiran päivittäisen ruoan sisällettävä niitä riittävästi.
E-vitamiini ja hivenaineet - ylläpitävät elimistön tasapinoa sekä kollageenisäikeiden murtolujuutta. Kollageeni on
yleisin tukikudosten proteiini joka antaa kudoksille mekaanista kestävyyttä. Optimoivat myös lihasten
aineenvaihduntaa.
Mangaani ja rauta - tarvitaan tukemaan kollageenin muodostumista. Kollageenit ovat elimistön yleisimpiä proteiineja
ja tärkeitä solun ulkoisen aineen rakenneosia, jotka antavat tukea ja lujuutta kudoksille.
Yrtit - kuten orvokki, heinän siemenet, pajun kuori tai punakoiso - ja yrttien sisältävät aktivaattorit säätelevät
sidekudosten aineenvaihduntaa.

