CANIPUR® - Senior on täydennysrehu ikääntyvälle koiralle joka sisältää yhdistelmän ravintoaineita ja aktiivisia
ainesosia joilla on uudistava ja suojaava vaikutus ikääntyneen koiran elimistössä.
Kaikilla koirilla maksimaalinen elinikä on geneettisesti määritelty. Koiran yksilölliseen elinikään ja elimistön sekä
mielen ikääntymiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa tarjoamalla koiralle hyvänlaatuista ravintoa joka täyttää kaikki
vaatimukset. Koiran iän myötä elimistön päivittäinen uusiutuminen hidastuu ja heikkenee mikä voi vaikuttaa
elintoimintojen heikkenemiseen ja tulehduksille altistumiseen. Näiden prosessien vastapainoksi koiran elimistön tulee
saada tehokkaasti hyödynnettävissä olevia ravintoaineita jotka stimuloivat uusiutumisprosesseja ja samalla suojaavat
koiran elimistöä. Ikääntyminen on väistämätön prosessi. Laadukkaalla ruokavaliolla voidaan kuitenkin hidastaa
elimistön ikääntymistä jolloin koira pysyy pidempään aktiivisena ja leikkisänä iästä huolimatta.
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 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:
Gelatiini, vehnälese, dekstroosi, simpukkakonsentraatti, soija-proteiinikonsentraatti, kalsium-karbonaatti, oluthiiva,
dikalsiumfosfaatti, kondroitiinisulfaatti 2 %, natriumkloridi, magnesiumoksidi, auringonkukkaöljy
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Raakavalkuainen 32,7 %
Raakarasva 3,4 %
Hehkutusjäännös 21,2 %
Raakakuitu 2,7 %
Kalsium 5,3 %
Fosfori 1,7 %
Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini 100,000 I.E.
D3-vitamiini 10.000 I.E.
E-vitamiini 2.000 mg
K3-vitamiini K3 5 mg
B1-vitamiini B1 30 mg
B2-vitamiini 75 mg
B6-vitamiini 30 mg
B12-vitamiini 1,000 mcg
C-vitamiini 1.000 mg

Biotiini 500 mcg
Beeta-karoteeni 200 mg
Foolihappo 200 mg
Nikotiinihappo 200 mg
Pantoteenihappo 200 mg
Cholin kloridi 5.000 mg
Rauta 300 mg
Jodi 5 mg
Koboltti 5 mg

Natrium 1,1 %
Magnesium 0,7 %
Kalium 0,6 %

Kupari 50 mg
Mangaani 100 mg
Sinkki 500 mg
Molybdeeni 5 mg
Seleeni 5 mg
Suolistoflooran stabiloimiseen
Enterococcus faecium 2 x 10E10
KBE

A-vitamiini E672, D3-vitamiini E671, B1-vitamiini kuten tiamiinihydrokloridi, B2-vitamiini kuten riboflaviini, B6-viotamiini kuten
pyridoksiinihydrokloridi, C-vitamiini kuten L-askorbiinihappo, biotiini kuten D-(+)-biotiini, pantoteenihappo kuten kalsium-D-pantotenaatti,
aminohappo-E1-rautakelaattihydraatti, E2 kaliumjodidi, E3 kobolttisulfaatti, heptahydraatti, aminohappo-E4-kuparikelaattihydraatti, aminohappoE5-mangaanikelaattihydraatti, aminohappo-E6-sinkkikelaattihydraatti, E7 natriummolybdaatti, 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:
Antioksidantit – kuten C- ja E-vitamiinit, beta-karotiinin esiasteet ja seleeni ovat elintärkeitä ainesosia jotka ehkäisevät
ennenaikaista vanhenemista sillä ne tarjoavat luonnollista ja erittäin tehokasta vastustuskykyä vapaita radikaaleja
vastaan. Vapaat radikaalit ovat epätasapainoisia ja hyvin aggressiivisia happi-yhdisteitä jotka vaikuttavat solukalvoissa
joissa kulkee geneettistä informaatiota. Vapaiden radikaalien toiminta solukalvoissa voi johtaa solukuolemiin sekä
geneettisiin muutoksiin mikä puolestaan heikentää elimistön uusiutumiskykyä mikä voi edelleen heikentää
elintoimintoja ja vähentää elimistön immuunijärjestelmää. Nämä prosessit voivat johtaa kohonneeseen alttiuteen
infektioille ja verenkierrollisille häiriöille, ihosairauksille ja ennenaikaiselle vanhenemiselle. Ainoastaan tarjoamalla
säännöllisesti ja riittävästi antioksidantteja voidaan suojata elimistöä vapailta radikaaleilta.
Proteiinit ja aminohapot – ovat tärkeimpiä rakennuspalikoita kaikelle elimistön uusiutumiselle. Koska proteiinin
muodostus hidastuu koiran ikääntyessä, ei koiran elimistöllä ole tarjota proteiineja kun proteiinien kysyntä nousee,
esimerkiksi silloin kun on kyse sairaudesta tai elimistö joutuu kovan rasituksen alaiseksi. Tämän vuoksi on erittäin
tärkeää, että koira saa korkealaatuisia proteiineja sekä aminohappoja päivittäisen ravinnon mukana.
Vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet - 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. Niitä tarvitaan myös tukemaan luuston ja nivelten
lujuutta sekä kestävyyttä kuten myös sydämen ja lihasten toiminnallisuutta.

