CANIPUR® - Race on täydennysrehu koiralle joka sisältää korkealaatuisia energiankuljettajia, elintärkeitä
aminohappoja ja tyydyttymättömiä rasvahappoja, lesitiiniä, hivenaineita ja E-vitamiinia kompensoimaan
energiahukkaa, lyhentämään palautumisaikaa ja tukemaan uuden energiavaraston muodostumista kaikilla työ-,
urheilu- ja kilpakoirilla.
Käyttöohje / Bruksanvisning:
Pienet koirat (4–15 kg): 5–15 g = 0,3–1 mittaa päivässä
Keskikokoiset koirat (16–39 kg): 15–40 g = 1–2,6 mittaa päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 40–70 g = 2,6–4,6 mittaa päivässä
Annetaan perusruokinnan yhteydessä. Päiväannoksen ei tulisi ylittää suositeltua annostusta yli kaksinkertaisena, koska
tuotteeseen on lisätty hivenaineita. Parhaan tuloksen saat kun käytät tuotetta 3-4 päivää ennen ja 1-2 päivää
suorituksen jälkeen. Tuotteen pidempiaikainen käyttö ei ole haitallista.
Nettopaino / Nettovikt:
500 g tai 1000 g
Koostumus / Innehållet:
Dekstroosi, soija-proteiini konsentraatti, maissitärkkelys, auringonkukkaöljy
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Raakavalkuainen 13,8 %
Raakarasva 3,7 %
Hehkutusjäännös 3,8 %
Lysiini 1,8 %
Raakakuitu 1,1 %
Kalium 0,6 %
Kalsium 0,3 %
Natrium 0,1 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
E-vitamiini 20,000 mg
Rauta 1,250 mg
Kupari 150 mg

Seleeni 7 mg
L-lysiini 16,000 mg

Teknologiset lisäaineet:
Lesitiini 10.000 mg

Aminohappo-E1-rautakelaattihydraatti, aminohappo-E4-kuparikelaattihydraatti, 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:
Soijapapujauho - sisältää runsaasti tärkeitä aminohappoja joita tarvitaan proteiinin rakentumiseen soluissa. Tämän
vuoksi se on välttämätöntä kasvulle, huollolle ja proteiinin lisätuotannolle. Tuotteen korkea tyydyttymättömän
rasvahapon pitoisuus (linoli ja linolihappo) kaksinkertaistavat energiantuotannon, ja siten parantaa kestävyyttä, kun
taas korkea polysakkaridi pitoisuus tarjoaa energialähteen joka on välittömästi käytettävissä.
Tärkkelys - muodostuu polysakkarideista, jotka ovat monimuotoisia sokereita jotka vapauttavat energiaa nopeasti
yhdellä kertaa, mikä mahdollistaa lihasten suorituskyvyn uusiutumisen ja glykogeeni toimituksen.
Kuivattu melassi - on korkeapitoinen di-sakkaridista (50 % glukoosi- ja fruktoosipitoisuus), joka antaa energiaa pitkän
aikaa. Melassissa on runsaasti elektrolyyttejä (kalium ja natrium), jotka ovat tärkeitä suorituskyvylle ja kestävyydelle.
Rauta ja kupari - ovat välttämättömiä hapenkuljetus molekyylien hemoglobiinin (veressä) ja myoglobiini (lihaksissa)
muodostukselle. Vain riittävällä veren hemoglobiini ja myoglobiini pitoisuudella voidaan varmistaa hapen kuljetus
veressä jota tarvitaan huippusuoritukseen.
Lesitiini - sisältää koliinia, joka auttaa maksan aineenvaihduntaa muuntamaan ruokaa aineiksi jotka parantavat
suorituskykyä. Lesitiini tukee myös aineenvaihdunnan lopputuotteiden hajoamista.
E-vitamiini ja seleeni - suojaavat solukalvoja myrkyllisiltä happiyhdisteiltä (vapaat radikaalit) ja ovat välttämättömiä
sydämen ja lihasten toiminnan ja rakenteen ylläpitämiseksi.
Lysiini - näyttelee tärkeää roolia lihasten maitohappoaineenvaihdunnan puskurina ja katalysaattorina, sekä edistää
lihasten energia-aineenvaihduntaa stimuloimalla energiankuljettaja-aine kreatiinin synteesiä.

