CANIPUR® - Multibiotin on täydennysrehu koiralle tukemaan ihon, turkin, anturoiden ja kynsien uusiutumista. Tuote
on valmistettu biotiinista sekä elintärkeistä rasvahapoista (omega-3 rasvahappo), lisänä myös B6-vitamiinia,
nikotiinihappoa, E-vitamiinia, sinkkiä ja kuparia.
Koska koiran iho, turkki, anturat ja kynnet ovat kudosta joka uusiutuu jatkuvasti, ne edellyttävät säännöllistä ja
riittävää biokatalyyttien saantia. Kuiva, hilseilevä iho sekä halkeilleet, hitaasti kasvavat anturat ja kynnet tai väsynyt
turkki ja ohut karva ovat usein näkyviä oireita biotiinin ja rasvahappojen puutteesta.
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. Koska tuotteessa on lisättynä hivenaineita, ei päiväannoksen tulisi ylittää
suositeltua annostusta yli kaksinkertaisena. Parhaan tuloksen saat kun käytät täydennysrehua säännöllisesti
pidempänä jaksona ja tarvittaessa toistettuna jaksona. Täydennysrehun käyttö pitkäaikaisesti tai koko vuoden ympäri
ei aiheuta ongelmia ja on hyödyllistä.
Nettopaino / Nettovikt:
150 g tai 500 g
Koostumus / Innehållet:
Dekstroosi, herarasvajauhe
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Raakavalkuainen 1,4 %
Raakarasva 30,0 %
Raakakuitu 0,4 %
Hehkutusjäännös 2,9 %
Natrium 0,1 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
Biotiini 15.000 mcg
E-vitamiini 2.000 mg

B6-vitamiini 40 mg
Nikotiinihappo 400 mg

Kupari 125 mg
Sinkki 1,250 mg

Biotiini kuten D-(+)-biotiini, B6 kuten pyridoksiinihydrokloridi, 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:
Biotiini (H-vitamiini) - olennainen osa ruokavaliota. Koiran elimistö ei pysty säilömään kuin rajallisen määrän biotiinia
jonka vuoksi sitä tulee saada tasaisesti ruokavaliosta. Biotiini-puutoksen oireina voidaan mainita mm. ihon häiriöt ja
tulehdukset, karvan lähtö sekä hauraat kynnet.
Tyydyttymättömät rasvahapot - eivät ole ainoastaan perus ainesosa laajalle kirjolle tärkeitä kudoshormoneja vaan
myös korvaamaton solukalvon muodostukseen tarvittava komponentti, erityisesti karvassa ja ihon orvaskedessä.
Välttämättömät rasvahapot alentavat eläimen herkkyyttä tulehduksille ja allergisille reaktioille, lisäävät ihon ja karvan
kimmoisuutta ja kestävyyttä sekä johtavat nopeampaan paranemiseen patogeenisissä muutoksissa. Koiran elimistö ei
tuota itse tyydyttymättömiä rasvahappoja, joten niitä tulee saada päivittäisen ruokavalion mukana.
Sinkki - on ihon kannalta välttämätön ainesosa joka ylläpitää ihon hyvinvointia, uudistumista sekä ihovaurioiden
paranemista. Sinkin puutteen oireita ovat mm. karhea ja hilseilevä iho, ihon paksuuntuminen ja karvan lähtö.
Kupari - on mineraali joka vaikuttaa lukuisiin aineenvaihduntaprosesseihin ja on korvaamaton ihon tasaiselle
pigmentoitumiselle sekä ihonalaisen sidekudoksen muodostukselle.
E-vitamiini - ehkäisee solukalvojen rappeutumista suojaamalla niitä agressiivisilta myrkkyaineilta. E-vitamiini auttaa
ylläpitämään kudosten rakenteellista toiminnallisuutta ja suorituskykyä.
B-vitamiini ja nikotiinihappo - ovat rakennuspalikoita tietyille proteiiniaineenvaihdunnan entsyymeille; puutokset
saattavat näkyä esimerkiksi kutiavana ja/tai tulehtuneena ihona.

