CANIPUR® - vitaNatur on täydennysrehu koiralle joka sisältää tarkasti valikoituja vitamiineja sekä hivenaineita
ylläpitämään koiran jokapäiväistä hyvinvointia.
Sekoitus korkealaatuisia ravinteita: vitamiineja, mineraaleja sekä yrttejä tarjoavat koiralle monipuolisen elintärkeiden
ainesosien tarjonnan. Tämä edistää aineenvaihduntaa mikä tukee koiran mahdollisuuksia hyödyntää ravintoansa
paremmin. Hyödyntämällä täydennysrehusta saatavia hivenaineita voidaan koiran muu ravinto suunnitella
erityistarpeiden mukaan kuten tiineyden, imetyksen, kasvun tai kohonneen aktiivisuuden aikana.
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 päivässä
Suuret koirat (40–70 kg): 20–35 g = 2,5–4,3 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:
Dekstroosi, oluthiiva, herajauhe, kasvisperäinen seos (nokkonen, fenkoli, anis, kumina, koivu, Islannin jäkälä),
vehnälese, kalsiumkarbonaatti, porkkana, pellavansiemen, soijaproteiinikonsentraatti, kalsiumkarbonaatti,
magnesiumoksidi, magnesiumfumaraatti, kaliumkloridi
Ravintoainekoostumus / Näringsämnen:
Raakavalkuainen 14,7 %
Hehkutusjäännös 14,2 %
Raakarasva 3,5 %
Raakakuitu 4,5 %

Kalsium 2,7 %
Kalium 1,3 %
Magnesium 1,1 %
Omega-3-rasvahapot 0,9 %

Fosfori 0,5 %
Natrium 0,2 %

Lisäaineet / Tillsatsämnen per kg:
Ravitsemukselliset lisäaineet:
A-vitamiini 240,000 I.E.
D3-vitamiini 15.000 I.E.
E-vitamiini 2.000 mg
K3-vitamiini 16 mg
B-vitamiini 240 mg
B2-vitamiini 120 mg
B6-vitamiini 120 mg
B12-vitamiini 2,000 mcg
C-vitamiini 2.000 mg

Biotiini 8,000 mcg
Beeta-karoteeni 400 mg
Foolihappo 200 mg
Nikotiinihappo 320 mg
Pantoteenihappo 180 mg
Cholin kloridi 400 mg
Inosite 400 mg
Rauta 1,200 mg
Jodi 12 mg

Cobalt 8 mg
Kupari 400 mg
Mangaani 1,600 mg
Sinkki 4,000 mg
Molybdeeni 12 mg
Seleeni 4 mg
Teknologiset lisäaineet:
Lesitiini 400 mg

A-vitamiini E672, D3-vitamiini E671, B1-vitamiini kuten tiamiinihydrokloridi, B2-vitamiini kuten riboflaviini, B6 kuten pyridoksiinihydrokloridia, Cvitamiini kuten L-askorbiinihappo, biotiini kuten D-(+)-biotiini, pantoteenihappo kuten kalsium-D-pantotenaatti, aminohappo-E1rautakelaattihydraatti, E2 kaliumjodidi, E3 kobolttisulfaatti, heptahydraatti, aminohappo-E4-kuparikelaattihydraatti, aminohappo-E5mangaanikelaattihydraatti, aminohappo-E6-sinkkikelaattihydraatti, E7 natriummolybdaattia, 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:
Herakonsentraatti - on arvokas elintarvike, joka sisältää korkean pitoisuuden luonnon mineraaleja, proteiineja,
vitamiineja ja laktoosia.
Dekstroosi (glukoosi) - on voimakas energian kuljettaja, joka eliminoi nopeasti ja luotettavasti energiaaineenvaihdunnan puutteita.
Soijajauho – sisältää runsaasti tärkeitä aminohappoja kuten lysiiniä ja metioniiniä, jotka ovat välttämättömiä kasvun,
elimistön huollon ja lisääntymisen kannalta. Lysiiniä käytetään rakentamaan elimistön aineita. Metioniinillä, joka on
rikkiä sisältävä aminohappo, on merkittävä vaikutus ihon ja hiusten rakenteeseen. Tyydyttymättömien rasvahappojen
rasvat (linoli ja linolihappo) kaksinkertaistavat energiantuoton, mikä parantaa kestävyyttä.
Oluthiiva – sisältää runsaasti korkealaatuisia aminohappoja ja B-vitamiineja. Jos koiralla on häiriöitä
ruoansulatuskanavassa (johtuen stressistä, uusien ruoka-aineiden saannista, antibiooteista jne.), aminohappojen ja Bvitamiinien saanti on usein riittämätöntä. Oluthiivalla voidaan paikata puutteita tällaisissa tapauksissa.
Vehnähiutaleet - ovat viljatuote, joka sisältää runsaasti helposti ja nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja, jotka tuottavat
huomattavan paljon energiaa jota tarvitaan suoliston ruoansulatusprosessin mikro-organismeihin.
Yrtit - tukevat luonnollista ruoansulatuksen sääntelyä, edistävät aineenvaihduntaa, antavat suojaa infektioita vastaan
ja edistää paranemisprosesseja.
Porkkana - jäännösrehu, joka sisältää korkeita pitoisuuksia beetakaroteenia (esiaste), joka on erityisen tärkeä suojaava
vitamiini iholle ja limakalvoille ja joka edistää hedelmällisyyttä.
Pellavansiemenet - sisältävät runsaasti välttämättömiä rasva- ja aminohappoja, musiinia ja E-vitamiinia.
Tyydyttymättömät rasvahapot toimittavat anti-tulehduksellisia ja kipua lieventäviä toimintoja ihossa. Ne myös
vuorovaikuttavat E-vitamiinin kanssa, mikä nopeuttaa paranemista ihovaurioista. Musiinin suotuisat vaikutukset
ruoansulatuksessa, kuten myös valmisteen elintärkeät aminohapot edistävät huomattavasti ravinteiden kuljetusta
elimistössä.
Hivenaineet – kuten rauta, kupari, sinkki, seleeni jne. ovat olennainen osa entsyymejä sekä hormoneja ja korvaamaton
energian lähde aineenvaihdunnalle. Valitettavasti hivenainepitoisuudet teollisesti tuotetuissa koiranruoissa
pienenevät pienenemistään jonka seurauksena hivenaineiden saanti on usein riittämätöntä. Tämä on johtanut
ilmeiseen ihosairauksien, allergioiden hengitysvaikeuksien ja nivelvammojen kasvuun jopa pennuilla ja nuorilla koirilla.
Hivenaineiden riittämätön saanti alentaa suorituskykyä ja hidastaa elimistön uusiutumista. Kun hivenaineet ovat
kiinnittyneet orgaanisessa muodossa aminohappoihin, voidaan taata niiden tehokas imeytyminen suolistosta
elimistöön ja samalla tärkeitä aminohappoja sijoituu elimistön käyttöön.
Vitamiinit A, C ja E - toimivat antioksidantteina, jotka suojaavat koiraa haitallisilta ja aggressiivisilta aineilta. Ne myös
vahvistavat immuunijärjestelmää ja optimoivat ihon ja limakalvojen kasvua ja solunjakautumisen suhdetta.
Kalsium, fosfori ja D3-vitamiini – D3-vitamiini säätelee kalsium ja fosfori aineenvaihduntaa ja edistää näiden
mineraalien imeytymistä luihin. D3-vitamiinin puutoksessa elimistö ei pysty käyttämään kalsiumia tehokkaasti koska
se eriytyy ilman, että sitä olisi imeytynyt elimistöön jolloin sillä ei myöskään ole mitään vaikutusta. Kalsium ja fosfori
ovat pääaineita jotka vaikuttavat luiden ja nivelten kestävyyteen.
B-vitamiinit - kutsutaan myös hermovitamiineiksi. B-vitamiinin puutos riistää hermo- ja aivosoluilta niiden tarvitsemaa
energiaa, mikä voi heikentää keskittymistä sekä ilmetä hermostuneisuutena ja ärtyneisyytenä.
Foolihappo – on avainasemassa puna- ja valkosolujen muodostumisessa ja kehittymisessä. Foolihapon puute johtaa
heikentyneeseen toimintakykyyn ja lisää alttiutta infektioille.

