CANIPUR® - Renafit on täydennysrehu koiralle joka sisältää koiran munuaisten toimintoja tukevia ainesosia.
Koiran munuaisten toiminta voi heikentyä huomattavasti pitkittyneestä liiallisen proteiinin, sekä ympäristöllisten
myrkkyjen (esim. tulehduslääkitys) saannista. Tukemalla koiran munuaisten toimintoja, aineenvaihdunnallisten kuonaaineiden ja lääkejäänteiden hajotuksessa, voidaan koiran hyvinvointia ja elinikäodotusta nostaa.
Käyttöohje / Bruksanvisning:
Pienet koirat (4–15 kg): 1–4 g = 0,25–1 mittaa päivässä
Keskikokoiset koirat (16–39 kg): 4–8 g = 1–2 mittaa päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 8–16 g = 2–4 mittaa päivässä
Annetaan perusruokinnan yhteydessä. Päiväannoksen ei tulisi ylittää suositeltua annostusta yli kaksinkertaisena, koska
tuotteeseen on lisätty hivenaineita. Parhaan tuloksen saat kun käytät täydennysrehua säännöllisesti vähintään kolmen
viikon ajan. On suositeltavaa kysyä eläinlääkärin mielipidettä ennen käytön jatkamista yli 6 kk. Aloita
täydennysrehuruokinta pienempinä annoksina ja kasvata annoskoko suositeltuun 1-2 viikon aikana. Vettä oltava
jatkuvasti saatavilla.
Nettopaino / Nettovikt:
150 g tai 500 g
Koostumus / Innehållet:
Dekstroosi, herajauhe
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Hehkutusjäännös 31,2 %
Raakavalkuainen 11,9 %
Raakakuitu 9,1 %
Kloridi 7,5 %
Natrium 6,4 %
Raakarasva 3,0 %
Kalium 2,1 %
Kalsium 1,6 %
Magnesium 0,2 %
Fosfori 0,2 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini 1.200.000 I.E.
E-vitamiini 5,000 mg
B1-vitamiini 1,600 mg
B2-vitamiini 600 mg

B6-vitamiini 600 mg
C-vitamiini 20.000 mg
Foolihappo 2,000 mg
Rauta 3,000 mg

Sinkki 4,000 mg
Seleeni 20 mg
Teknologiset lisäaineet:
Ammoniumformaatti 8,000 mg

A-vitamiini E672, B1-vitamiini kuten tiamiinihydrokloridi, B2-vitamiini kuten riboflaviini, B6-vitamiini kuten pyridoksiinihydrokloridi, C-vitamiini
kuten L-askorbiinihappo, aminohappo-E1-rautakelaattihydraatti, aminohappo-E6-sinkkikelaattihydraatti, 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:
Yrtit – ja niiden sisältävät parantavat ainesosat stimuloivat virtsan tuotantoa joka johtaa elimistön puhdistumiseen
aineenvaihdunnan kuona-aineista sekä vierasaineiden poistumiseen verestä. Samanaikaisesti voidaan säästyä
munuaisten ja rakon tulehduksilta.
Elektrolyyttejä – häviää suuressa määrin munuaisten toimintahäiriöistä tai lisääntyneestä virtsaamisesta johtuen ja ne
tulee korvata ruokinnan kautta.
Soijajauho – on helposti sulava proteiini jolla on korkea biologinen arvo, ja on erinomainen proteiinien ja
aminohappojen korvike.
A-, C- ja E-vitamiinit – kuten myös seleeni (antioksidantit) tukevat ja vahvistavat munuaisten suojaa vahingollisten ja
aggressiivisten aineiden hajotuksen aikana. Kuten myös torjuvat virtsateiden infektioita ja elvyttävät virtsaelinten
limakalvoja.
B-vitamiini ja foolihappo – edistävät tehokasta aineenvaihdunnan kuona-aineiden, lääkejäämien ja vieraiden aineiden
hajotusta munuaisissa.

