CANIPUR® - Elektrolyt on täydennysrehu koiralle, joka sisältää elektrolyyttejä, massa- ja hivenaineita sekä vitamiineja
kasvaneesta liikunnasta tai ripulista johtuvaan suolojen ja elektrolyyttien lisääntyneeseen tarpeeseen.
Koiran hyvinvointi ja kestävyys riippuvat hyvin säännellystä elektrolyytti- ja nestetasapainosta. Jos puutteita
elektrolyytti- ja nestetasapainossa ei korvata lyhyessä ajassa, tuloksena saattaa olla väsymys, lisääntynyt alttius
lihaksiston jännitteisiin, kouristuksiin tai kramppeihin.
Käyttöohje / Bruksanvisning:
Pienet koirat (4–15 kg): 1–3 g = 0,3–1 mittaa päivässä
Keskikokoiset koirat (16–39 kg): 3–9 g = 1–3 mittaa päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 9–15 g = 3–5 mittaa päivässä
Annetaan perusruokinnan yhteydessä. Täydennysrehun korkeammista hivenainepitoisuuksista, täysrehuun
verrattuna, johtuen suositeltuja annostuksia ei saisi ylittää yli 3 %. Ripulin aikana elektrolyyttejä voi antaa koiralle
kolme kertaa vuorokaudessa. Elektrolyyttien optimaalisen vaikutuksen aikaansaamiseksi koiralla tulee olla vapaasti
vettä saatavilla.
Nettopaino / Nettovikt:
250 g tai 750 g
Koostumus / Innehållet:
Dekstroosi, natriumkloridi, kaliumkloridi, kalsiumkarbonaatti, magnesiumoksidi
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Hehkutusjäännös 43,9 %
Kloridi 21,9 %
Natrium 11,5 %
Kalium 4,5 %
Kalsium 1,6 %
Raakavalkuainen 0,5 %
Raakarasva 0,5 %
Magnesium 0,3 %
Rikki 0,2 %
Raakakuitu 0,2 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
C-vitamiini 5.000 mg
Nikotiinihappo 250 mg
Pantoteenihappo 200 mg
Rauta 2,500 mg

Jodi 8 mg
Koboltti 5 mg
Kupari 375 mg
Mangaani 2,000 mg

Sinkki 2,500 mg
Seleeni 5 mg

C-vitamiini kuten L-askorbiinihappo, pantoteenihappo kuten kalsium-D-pantotenaatti, E1 rautrasulfaatti-monohydraatti, E2 kaliumjodidi, E3
koboltti-(II)-sulfaatti heptahydraatti, E4 kupari-(II)-sulfaatti pentahydraatti, E5 mangaanisulfaatti-monohydraatti, E6 sinkkioksidi, E8
natriumseleniitti

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:
Natrium ja kloridi – säätelevät veden ja elektrolyyttien tasapainoa ja ylläpitävät kudospaineita solujen ulkopuolella.
Kalium - on tärkeä lihassolujen energiatason ylläpitäjä. Puutteellinen kaliumin saanti voi johtaa toiminnallisiin
häiriöihin sydämessä ja lihaksistossa.
Kalsium ja magnesium – muodostavat perustan tehokkaalle ja hyvin koordinoidulle lihasten toiminnalle. Niitä
tarvitaan erityisesti energia-aineenvaihdunnassa ja hermoimpulssien välittymiseksi lihassoluissa. Puutosoireina
voidaan mainita lisääntynyt ahdistuneisuus, lihasten vapina ja lihaskouristukset.

