CANIPUR® - Mineral on täydennysrehu koiralle joka on erinomainen vitamiinien, mineraalien sekä hivenaineiden
lähde. Vitamiinit, mineraalit ja hivenaineet ovat elintärkeitä koiran aineenvaihdunnalle ja toimivat rakennuspalikoina
kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.
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 ja D3-vitamiinia. 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:
Kalsium-karbonaatti, dekstroosi, dikalsiumfosfaatti, natriumkloridi, kaliumkloridi, magnesiumoksidi, hera, natriumsulfaatti
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Kalsium 17,6 %
Natrium 4,0 %
Fosfori 3,5 %
Magnesium 1,6 %
Kalium 1,5 %
Rikki 0,2 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini 500,000 I.E.
D3-vitamiini 50.000 I.E.
E-vitamiini 2,400 mg
K3-vitamiini 80 mg
B1-vitamiini 30 mg
B2-vitamiini 130 mg
B6-vitamiini 130 mg
B12-vitamiini 1,300 mcg
C-vitamiini 4,200 mg

Biotiini 3,500 mcg
Foolihappo 20 mg
Nikotiinihappo 650 mg
Pantoteenihappo 280 mg
Cholin kloridia 400 mg
Rauta 1,200 mg
Jodi 12 mg
Koboltti 8 mg
Kupari 600 mg

Mangaani 1,200 mg
Sinkki 2,400 mg
Molybdeeni 12 mg
Seleeni 12 mg
DL-metioniini 2,000 mg
Teknologiset lisäaineet:
Piimaa 50,000 mg

A-vitamiini E672, D3-vitamiini E671, B1 kuten tiamiinihydrokloridi, B2-vitamiini kuten riboflaviini, B6 kuten pyridoksiinihydrokloridi, C-vitamiini
kuten L-askorbiinihappo, biotiini kuten D-(+)-biotiini, pantoteenihappo kuten kalsium-D- pantotenaatti, E1 rautasulfaatti-monohydraatti, E2
kaliumjodidi, E3 kobolttisulfaatti-heptahydraatti, E4 kupari-(II)-pentahydraatti, E5 mangaanisulfaatti-monohydraatti, E6 sinkkioksidi, E7
natriummolybdaatti, 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:
Mineraalit ja vitamiinit - ovat välttämättömiä hyvän yleiskunnon ja toimivan aineenvaihdunnan ylläpitämiseksi.
Erityisesti jaksojen aikana jolloin vitamiinien sekä kivennäisaineiden tarve on lisääntynyt, on näiden ainesosien
lisätarjonta tarpeellista puutosoireiden ehkäisemiseksi.
Kalsium, fosfori- ja D3-vitamiini - ovat tärkeimpiä ainesosia ylläpitämään luuston ja nivelten lujuutta sekä kestävyyttä
kuten myös sydämen ja lihasten toiminnallisuutta. Tämän vuoksi jopa matala-asteinen kalsiumin tai D3-vitamiinin
puutos voi aiheuttaa jäykkyyttä, ontumista ja muodonmuutoksia nivelissä ja luissa.
Magnesium - on entsyymi aktivaattori, jolla on ainutlaatuinen tehtävä: se stabiloi aivojen ja hermoston kudoksia sekä
estää hermosoluja ylistimuloitumasta stressihormoneista.
Natrium ja kalium - ovat tärkeitä lihas- ja hermosolujen toiminnallisuuteen vaikuttajia, jotka myös säätelevät veden ja
elektrolyyttien tasapainoa elimistössä. Vesi- ja elektrolyyttitasapaino on tärkein kudosten elastisuuteen vaikuttava
tekijä.
Rauta - on korvaamaton hapen kuljettaja veressä joka myös vahvistaa ja puolustaa soluja. Ehkäisee väsymystä ja
edistää haavan paranemista.
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.
B-vitamiinit - kutsutaan myös hermovitamiineiksi. B-vitamiinin puutos riistää hermo- ja aivosoluilta niiden tarvitsemaa
energiaa, mikä voi heikentää keskittymistä sekä ilmetä hermostuneisuutena ja ärtyneisyytenä.
Vitamiinit C ja E - beetakaroteenin ja seleenin esiasteita - ovat antioksidantteja, jotka suojaavat koiraa aggressiivisilta
myrkkyaineilta. Ne myös vahvistavat immuunijärjestelmää ja optimoivat kasvua sekä solun jakautumista iho- ja
lihaskerroksissa.

