CANIPUR® - Carotin on täydennysrehu koiralle ja se sisältää vitamiineja jotka ovat merkittävässä osassa ihon
hyvinvoinnin kannalta. Tuotteen vitamiinit suojaavat ihoa ja hivenaineet auttavat pigmentin muodostuksessa.
Tällä harmonisesti sekoitetulla kombinaatiolla ihoa suojaavia vitamiineja ja hivenaineita on erittäin hyödyllinen
vaikutus ihon pigmentin muodostukseen. Lisäksi A- ja E-vitamiinit sekä beetakaroteenin esiasteet vahvistavat
immuunijärjestelmää ja suojaavat koiran ihoa.
Käyttöohje / Bruksanvisning:
Pienet koirat (4–15 kg): 2–4 g = 0,25–0,5 mittaa päivässä
Keskikokoiset koirat (16–39 kg): 4–8 g = 0,5–1 mittaa päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 8–12 g = 1–1,5 mittaa päivässä
Annetaan perusruokinnan yhteydessä. Päiväannoksen ei tulisi ylittää suositeltua annostusta yli kaksinkertaisena, koska
tuotteeseen on lisätty hivenaineita. Parhaan tuloksen saat kun käytät täydennysrehua päivittäin pidempänä jaksona.
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:
500 g tai 1000 g
Koostumus / Innehållet:
Gelatiini, kalsiumglukonaatti, dikalsiumfosfaatti, dekstroosi, kalsium-karbonaatti
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Raakavalkuainen 5,1 %
Raakarasva 1,9 %
Raakakuitu 1,3 %
Hehkutusjäännös 2,3 %
Natrium 0,2 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
Beeta-karoteeni 10.000 mg
A-vitamiini 200,000 I.E.
E-vitamiini 5,000 mg
Kupari 500 mg
Sinkki 5,000 mg
E672 A-vitamiini, aminohappo-E4-kuparikelaattihydraatti, aminohappo-E6-sinkkikelaattihydraatti

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:
Beeta-karoteeni – on tärkeä pytongeeninen pigmentti jota eläimet tarvitsevat monin eri tavoin (kuten munan
keltuaisen, maidon ihon ja limakalvojen värin muodostukseen). Koska koira, kuten myös muutkin nisäkkäät, ei pysty
muodostamaan tarvitsemaansa beeta-karoteenia sitä tulee saada päivittäisen ravinnon mukana. Beeta-karoteenin ja
A-vitamiinin puutos voi johtaa heikentyneeseen ihon immuunivasteeseen ja iho saattaa muuttua suomuiseksi sekä
menettää luonnollista väriään.
A-vitamiini – on osa monia tärkeitä elimistön aineenvaihduntaprosesseja ja vaikuttaa ihon uusiutumiseen sekä
hyvinvointiin
E-vitamiini – ehkäisee solukalvojen rappeutumista suojaamalla niitä aggressiivisilta myrkkyaineilta. E-vitamiini auttaa
ylläpitämään kudosten rakenteellista toiminnallisuutta ja suorituskykyä.
Sinkki – on ihon kannalta välttämätön ainesosa joka ylläpitää ihon hyvinvointia, uudistumista sekä ihovaurioiden
paranemista.
Kupari – on mineraali joka vaikuttaa lukuisiin aineenvaihduntaprosesseihin ja on korvaamaton ihon tasaiselle
pigmentoitumiselle sekä ihonalaisen sidekudoksen muodostukselle.

