CANIPUR® - Dermafit sisältää ravitsemuksellisen yhdistelmän korkealaatuisia aktiivisia ainesosia sekä vitamiineja,
mineraaleja, hivenaineita, elintärkeitä rasvahappoja ja yrttejä jotka tukevat koiran ihon muodostusta ja suojausta,
sekä stabiloivat ja säätelevät immuunisuojaa.
Iho ei ole ainoastaan suoja ympäristöä vastaan vaan myös isoin ja monimuotoisin koiran elin. Iho suojaa kylmältä,
kuumalta, paineelta ja kivulta. Monet ihosairauksien oireet kuten tulehdukset, karvan lähtö, kutina ja haavojen hidas
parantuminen voivat indikoida ihon tai immuunisysteemin on ylikuormittuneisuutta. Kaikkien iho-oireiden kohdalla
ihon aineenvaihdunta tulisi tasapainottaa elintärkeiden ainesosien ja bio-katalyyttien saannilla jolloin ihon toimintojen
palautuminen voi alkaa.
Käyttöohje / Bruksanvisning:
Pienet koirat (4–15 kg): 1-4 g = 0,25–1 mittaa päivässä
Keskikokoiset koirat (16–39 kg): 4–10 g = 1–2,5 mittaa päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 10–20 g = 2,5–5 mittaa päivässä
Annetaan perusruokinnan yhteydessä. Parhaan tuloksen saat kun käytät täydennysrehua säännöllisesti kunnes oireet
ovat kadonneet, enintään kahden kuukauden ajan. Aloita täydennysrehuruokinta pienempinä annoksina ja kasvata
annoskoko suositeltuun 1-2 viikon aikana. Suositellaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen täydennysrehun
käyttöä.
Nettopaino / Nettovikt:
200 g tai 500 g
Koostumus / Innehållet:
Yrttiseos (nokkonen, kamomilla, korte, rohtosalkoruusu, siankärsämö), dekstroosi, kalsiumkarbonaatti, valkosipuli,
metyylisulfonyylimetaani (MSM), kalsiumkarbonaatti, pellavansiemenöljy, oluthiiva, merilevä, magnesiumfumaraatti
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Hehkutusjäännös 28,9 %
Raakavalkuainen 9,4 %
Raakarasva 6,1 %
Raakakuitu 3,9 %
Kalsium 3,3 %
Omega-3 rasvahapot 2,4 %
Rikki 1,8 %
Magnesium 0,5 %
Natrium 0,3 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini 400,000 I.E.
E-vitamiini 10,000 mg
B2-vitamiini 300 mg
C-vitamiini 20.000 mg
Biotiini 300.000 mcg

Cholin kloridi 1.000 mg
Rauta 2,000 mg
Kupari 400 mg
Sinkki 10.000 mg
Seleeni 20 mg

DL-metioniini 10,000 mg
Teknologiset lisäaineet:
Piimaa 160.000 mg

A-vitamiini E672, B2 vitamiini kuten riboflaviini, C-vitamiini kuten L-askorbiinihappo, biotiini kuten D-(+)-biotiini, aminohappo-E1rautakelaattihydraatti, aminohappo-E4- kuparikelaattihydraatti, aminohappohydraatti-E6- sinkkikelaattihydraatti, seleeni tuotettu orgaanisessa
3b8.12 muodossa Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (selenöity hiiva inaktivoitu)

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:
Yrtit - ovat sekoitus parantavia kasveja jotka ovat hyödyllisiä ja vahvistavat ihoa monin eri tavoin. Yrttien vaikutus
ihossa näkyy oireiden lievittymisenä maksan ja munuaisten, jotka puhdistavat elimistöä, toiminnan stimuloinnin
kautta. Aktiiviset ainesosat joilla on ihoa uudistava vaikutus vaikuttavat positiivisesti paranemisaikaan.
Koliini - on tärkeä elementti uusien ihosolujen muodostuksessa. Sillä on myös johtava rooli maksan
puhdistustoimintojen aktivoinnissa.
Tyydyttymättömät rasvahapot ja rikki - vaikutus tulehdusten ehkäisyssä ja kipujen lievityksessä kaikissa ihon
kerroksissa, mikä nopeuttaa ihosairauksista paranemista.
Valkosipuli - varmistaa tehokkaan ja säännöllisen aineenvaihdunnan toiminnan. Antiallergiset ainesosat vähentävät
myös herkkyyttä hyönteisten puremiin.
Oluthiiva - sisältää runsaasti aminohappoja, vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita. Sen korkeat B-vitamiinipitoisuudet,
rikki ja nukleiinihapposisältö tuottavat pitkäaikaisen ihoa elvyttävän vaikutuksen.
Piimaa - vahvistaa ja kiinteyttää sidekudoksia ja lisää vastustuskykyä ihosairauksia vastaan.
Jauhettu merilevä - sisältää monia erilaisia mineraaleja ja hivenaineita, sekä vitamiineja, mikä tekee siitä erityisen
tehokkaan ihon luonnollisen aineenvaihdunnan sääntelijän.
C-vitamiini ja rauta - edistävät kollageenin muodostumista, joka on välttämätöntä nopeaan iho-oireista palautumiseen
sekä ihon elastisuuteen. Edistää iho-ärsytysten vastustuskykyä.
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.
Biotiini - määrittelee uusiutuvan ihon ja turkin laadun.
Kalsium ja magnesium - stabiloiva vaikutus solukalvoissa, mikä puolestaan vähentää merkittävästi tulehdusten
vakavuutta ja hyönteisenpistojen tai muiden allergioiden reaktioita.
Vitamiinit A, C ja E - toimivat antioksidantteina, jotka suojaavat koiraa haitallisilta ja aggressiivisilta aineilta. Ne myös
vahvistavat immuunijärjestelmää ja optimoivat ihon ja limakalvojen kasvua ja solunjakautumisen suhdetta.

