CANIPUR® - Ferrochel on täydennysrehu koiralle joka on valmistettu korkealaatuisista rauta- ja kupariaineksista
tukemaan hemoglobiinin ja myoglobiinin muodostusta joita tarvitaan hapen kuljetukseen koiran elimistössä.
Koiran verenmuodostusta tukevien ja ylläpitävien substanssien kuten raudan, kuparin ja B-vitamiinien täydentävä
ruokinta ylläpitää ja tukee koiran elinvoimallisuutta ja kestävyyttä.
Käyttöohje / Bruksanvisning:
Pienet koirat (4–15 kg): 2–8 g = 0,25–1 mittaa päivässä
Keskikokoiset koirat (16–39 kg): 8–20 g = 1–2,5 mittaa päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 20–35 g = 2,5–4,3 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 intensiivisenä neljän
viikon ruokintajaksona tai pidempiaikaisena jaksona lisäten täydennysrehua normaalin ruoan joukkoon joka toinen tai
joka kolmas päivä.
Nettopaino / Nettovikt:
500 g tai 1000 g
Koostumus / Innehållet:
Dekstroosi, maissitärkkelys
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Raakavalkuainen 5,7 %
Hehkutusjäännös 3,2 %
Raakarasva 1,6 %
Raakakuitu 1,2 %
Natrium 0,1 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
K3-vitamiini 50 mg
B12-vitamiini 5,000 mcg

Foolihappo 100 mg
Rauta 6,000 mg

Koboltti 5 mg
Kupari 800 mg

C-vitamiini kuten L-askorbiinihappo, aminohappo-E1-rautakelaattihydraatti, E3 koboltti (II) - sulfaatti-heptahydraatti, aminohappo-E4-kuparikelaattihydraatti,
aminohappo-E6-sinkkikelaattihydraatti, E7 natriummolybdaattia, seleenin orgaaninen muoto 3b8.12 tuotettu 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:
Rauta ja kupari - ovat välttämättömiä happea kuljettavien aineiden, hemoglobiinin (veri) ja myoglobiinin (lihakset),
muodostukselle. Punasolujen hemoglobiini vastaa hapen siirtymisestä keuhkoista kudoksiin. Lihaksien käyttöön
happea puolestaan kuljettaa myoglobiini. Raudanpuutoksessa hemoglobiinia ja myoglobiinia hajoaa enemmän kuin
elimistö sitä tuottaa, mikä voi johtaa anemiaan. Käytännössä se merkitsee sitä, että hapen syöttöä kudoksiin ja
erityisesti lihaksiin ei voida enää taata. Riippuen anemian vakavuudesta se voi aiheuttaa väsymystä, alttiutta
infektioille, heikentynyttä suorituskykyä ja lisä kuormitusta keuhkoille, lihaksille ja sydämelle.
Raudan puute voi johtua riittämättömästä raudan saannista, verenhukasta (vammat, leikkaukset, madot tai ripuli) tai
kasvaneesta veren muodostuksesta. Viimeksi mainittua voi esiintyä pennuilla, nartuilla ennen synnytystä tai
lisääntyneen liikunnan aikana. Tällaisissa tilanteissa koira ei voi enää antaa huippusuoritusta koska lihakset eivät saa
riittävästi happea. Nopea ja tehokas aktiivisten aineiden tarjonta on pyritty takaamaan laadukkailla rautayhdisteillä
jotka on sidottu orgaaniseen kantaja-aineeseen. Tämä sallii raudan aktiivisen imeytymisen suolistossa niin, että se
välittömästi käytettävissä veren muodostukseen.
B-vitamiini - merkittävä rooli puna- ja valkosolujen muodostuksessa ja kypsymisessä. B-vitamiinien puutos voi näkyä
mm. lisääntyneenä alttiutena infektioille ja alentuneena suorituskykynä.

