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KOIRALLESI
KOIRANPENNUT, AIKUISET JA IÄKKÄÄT KOIRAT, TIINEYS- JA IMETYSAIKA,
ORGANIC, ACTIVE, KIITOSPALAT
ELÄINLÄ ÄK ÄRIASEMILTA JO VUODESTA 1988 LÄHTIEN

SPECIFIC™-RUOKAVALIOT DECHRALTA
Dechra on lääkeyritys, jolla on yli 35
vuoden kokemus lemmikkien ravitsemuksesta ja terveydenhoidosta. SPECIFIC™
-ruokavaliot kissoille ja koirille kehitetään tiiviissä
yhteistyössä eläinlääkäreiden ja ravitsemus-tieteilijöiden kanssa, ja ne perustuvat viimeisimpään tietoon
ravitsemuksesta ja terveydestä.
KALAÖLJYASIANTUNTIJA
Asiantuntemuksemme kalaöljyn terveellisistä rasvahapoista on yksi tekijä, jonka
takia SPECIFIC™ -ruoka-valiot ovat ainutlaatuisia.
Vuosien kokemus on opettanut meidät kypsentämään
ja käsitte-lemään herkkää kalaöljyä oikein ja varovaisesti, jotta sen erityiset ominaisuudet säilyisivät.
Kalaperäisillä rasvahapoilla on suotuisia vaikutuksia:
êê
Terve iho ja kiiltävä turkki
êê
Parempi vastustuskyky
êê
Terveet ja liikkuvat nivelet
êê
Aivojen ja näkökyvyn kehittyminen

SPECIFIC™ "ERITYINEN" RESEPTI
Jokainen SPECIFIC™ -pakkaus sisältää
koirasi tarvitsemat ravintoaineet ja auttaa
painonhallinnassa. Korkealaatuinen ruoka tyydyttää
koiran ravinnontarpeen jo pieninä annoksina, mikä on
hyödyllistä koiralle ja sinulle sekä lisäksi taloudellista.
Ruoka valmistetaan Euroopassa pääasiassa eurooppalaisista raaka-aineista. Ruoat eivät sisällä keinotekoisia
aromeja tai väriaineita. Kiinteiden reseptien ansiosta
täysravintojen korkea laatu ja ravintoarvot pysyvät
samana tuotantoerästä toiseen.
MAKUTAKUU
Kaikki SPECIFIC™ -ruokavaliot hyväksytetään maku- ja hajutestissämme, jotta
voimme tarjota hyvän makunautinnon lemmikillesi. Jos
kissasi tai koirasi ei ole tyytyväinen makuun, autamme
sinua löytämään vaihtoehtoisen SPECIFIC™-ruokavalion tai annamme rahasi takaisin.
Tällä kuvalla varustetut SPECIFIC™
-ruokavaliot sisältävät hyödyllisiä tyydyttymättömiä omega-3 rasvahappoja kalaöljystä (EPA ja DHA).

TARJOAMME

Parhaan vaihtoehdon ravitsemukaan

TERVETULOA

SPECIFIC™ -RUOKAVALIOT
DECHRAN SPECIFIC ™ -RUOKAVALIO
SPECIFIC™ koostuu kaikenikäisille terveille koirille
tarkoitetuista täysravinnoista sekä erityisten
ravintotarpeiden tukemiseen tarkoitetuista ruoista.
SPECIFIC™ -sarjasta löytyy sopiva ruokavalio koirallesi
sen iästä, rodusta tai erityisistä vaatimuksista riippumatta.
Sanonta "Olet sitä mitä syöt" koskee myös koiraasi,
ja tutkijat ovat toistuvasti osoittaneet, että ruoalla on
suuri merkitys lemmikin hyvinvoinnin ja elämänlaadun
kannalta.

SPECIFIC™ -ruokavaliot ovat ravitsemuksen
asiantuntijoiden kehittämiä ja ne ovat saatavana
vain eläinlääkäriasemilta. Näin varmistamme, että
saat aina ammattilaisen ohjausta ja ruokavalion, joka
sopii parhaiten lemmikillesi riippumatta siitä, onko
lemmikkisi terve vai sairas.
Jos sinulla on kysyttävää SPECIFIC™ -ruokavalioista, käänny eläinlääkärisi puoleen tai käy
osoitteessa www.specific-diets.com

PUPPY

TÄYDELLINEN ALKU!
Koiranpennut ovat aktiivisia, joten ne tarvitsevat
paljon energiaa kasvaakseen ja jaksaakseen leikkiä.
SPECIFIC™ Puppy on täysipainoinen ja tarkoin suunniteltu ruokavalio, joka sisältää juuri niitä ravintoaineita,
joita pentusi tarvitsee kasvaakseen aktiiviseksi ja
terveeksi aikuiseksi koiraksi! Noudata huolellisesti
sekä eläinlääkärin suosituksia että pakkauksen ohjeita.
Vältä antamasta pennulle liian paljon ruokaa, jotta se ei
lihoisi. SPECIFIC™ CPW Puppy märkäruokaa voidaan
antaa kuivaruoan vaihtoehtona tai täydennysravintona
vieroi-tuksesta (5–6 viikon iästä) lähtien, kunnes koira
on saavuttanut 80 % odotetusta aikuispainostaan.
Huomioi, että suurten ja erittäin suurten rotujen
pennuille pitää antaa pienempi määrä CPW:tä
täydennysravintona (koska ne ovat kasvuvaiheessa
erityisen herkkiä).
SPECIFIC™ CPD Puppy -kuivaruokaa on saatavana
kolme eri versiota koiran odotetun aikuispainon
mukaisesti:
CPD-S Pienet rodut (<10 kg)
CPD-M Keskikokoiset rodut (10-25 kg)
CPD-XL Suuret rodut (>25 kg)*

CPD-S: 1 kg,
2.5 kg & 7.5 kg

CPD-M: 1 kg, 2.5 kg,
7.5 kg & 14 kg

KOOSTUMUS:
êê
Korkealaatuinen valkuainen, tasapainotettu
energia-, vitamiini- ja kivennäisainesisältö
êê
Oikea kalsium- ja fosforimäärä tukee hampaiden
ja luuston kehitystä
êê
Omega-3-rasvahapot kalaöljystä (EPA ja DHA)
tukevat aivojen ja näkökyvyn kehittymistä sekä
ihon, turkin ja nivelten terveyttä
êê
Beetaglukaanit tukevat immuunijärjestelmää
êê
Kuidut (psylliumkuitu) tukevat mahasuolikanavan
toimintaa
êê
Erinomainen maku!

VA
Punnitse koiranpentusi säännöllisesti (eläinlääkäri/
hoitaja voi auttaa sinua) varmistaaksesi, että pentu
kasvaa ja paino nousee sopivasti.

* Erityisesti suurille roduille sopiva koostumus.
SPECIFIC™ CPD-XL sisältää kohtuullisesti
energiaa ja kalsiumia. Ylipaino tai liian nopea kasvu
voi johtaa suurilla roduilla luusto-ongelmiin.

CPD-XL: 1 kg, 2.5 kg,
7.5 kg & 14 kg

CPW: 6x300 g

PUPPY

SOPII MYÖS TIINEYDEN JA IMETYKSEN AIKANA
Koiraemo saattaa tarvita tiineyden viimeisen kolmanneksen ja imetyksen aikana jopa kolminkertaisen määrän
energiaa ja ravintoaineita normaaliin nähden. SPECIFIC™ Puppy CPD pienille ja keskikokoisille roduille tyydyttää tiineen tai imettävän koiran kaikki ravitsemustarpeet, jotta
sen maito riittää ja pennut kehittyvät hyvin.
SPECIFIC™ CPD Puppy Medium Breed
Keskikokoisten, suurten ja erittäin suurten rotujen tiineille ja imettäville
nartuille. Tämä ruokavalio sisältää runsaasti energiaa ja sen ravintosisältö
on tasapainoinen, jolloin se tyydyttää lisääntyneen ravinnontarpeen.

“KORKEALAATUINEN

VALKUAINEN, TASAPAINOTETTU
ENERGIA-, VITAMIINI- JA
KIVENNÄISAINESISÄLTÖ

”

Eläinlääkärisi tai -hoitaja
ohjaa sinua oikean ruuan ja
ruokamäärien valinnassa.

RUOKINTATAULUKKO:
Pennut sekä tiineet ja imettävät nartut.

AIKUISPAINO

PENNUT

TIINEYS JA IMETYS

<10 kg

CPD-S PUPPY SMALL BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-S PUPPY SMALL BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

10-25 kg

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

>25 kg

CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

CPD-M PUPPY MEDIUM BREED /
CPW PUPPY ALL BREEDS

ADULT

HYVÄ ELÄMÄ AIKUISELLE KOIRALLESI
Hyvinvoiva ja aktiivinen koira tarvitsee laadukasta
ravintoa. Oikea ruokinta ja huolenpito parantavat
koiran terveyttä ja elämänlaatua.
SPECIFIC™ Adult on saatavana kuivaruokana (CXD)
ja märkäruokana (CXW). Ruokavaliot ovat täyspaioisia,
tasapainotettuja ja tyydyttävät terveen aikuisen koiran
koko ravitsemustarpeen. Raaka-aineet ovat huolellisesti valittuja ja aina laadukkaita, joten ne ovat helposti
sulavia.
Milloin koirani voi siirtyä SPECIFIC™ Adult
-ruokaan?
Yli 80 % odotetusta aikuispainosta saavuttanut
pentu voi siirtyä Adult-ruokavalioon. Voit varmistaa
valitsemalla sopivan tuotteen koiran rodun/
koon mukaan (S, M tai XL), että koirasi saa
oikeanlaista ravintoa seniori-ikään saakka* (katso
ruokintataulukko).

* Jos koirallasi on jokin erityistarve, -tila tai sairaus, kerro siitä eläinlääkärille,
jotta koirallesi voidaan valita sopiva tai terapeuttinen SPECIFIC™-ruokavalio.

CXD-S: 1 kg,
2.5 kg & 7.5 kg

CXD-M: 1 kg, 2.5 kg,
7.5 kg & 14 kg

KOOSTUMUS:
êê
Korkealaatuinen valkuainen
êê
Omega-3-rasvahapot kalaöljystä edistävät ihon ja
turkin terveyttä
êê
Kohtuullinen kalorisisältö, jotta paino pysyy
hallinnassa
êê
EPA- ja DHA-rasvahapot kalaöljystä tukevat
liikkuvuutta ja nivelten terveyttä
êê
Beetaglukaaneja immuunijärjestelmän tueksi
êê
Kuidut (FOS/psylliumkuitu) edistävät
ruoansulatusta ja kiinteyttävät ulosteita
êê
Erinomainen maku

EPA JA DHA“
KALAÖLJYSTÄ EDISTÄVÄT

NIVELTEN, IHON JA TURKIN
TERVEYTTÄ

”

CXD-XL: 1 kg, 2.5 kg,
7.5 kg & 14 kg

CXW: 6x300 g

ADULT

Kolme tuotevaihtoehtoa, jotka sopivat kaikille roduille!
Saatavana on kolme eri SPECIFIC™ CXD Adult kuivaruokavaihtoehtoa, joiden ravintokoostumus soveltuu erilaisille
roduille:
CXD-S	Pienet rodut (<10 kg)
CXD-M	Keskikokoiset rodut (10-25 kg)
CXD-XL Suuret ja erittäin suuret rodut (>25 kg)
SPECIFIC™ CXD-XL sopii erityisesti isokokoisille koirille, ja se sisältää helposti sulavia ainesosia ja erityistä kuitua
edistämään suoliston toimintaa ja kiinteyttämään ulosteita.
SPECIFIC™ CXW Adult-märkäruoka
Herkullinen vaihtoehto
kuivaruoalle tai täydennysravinto!
SPECIFIC™ CXW Adult on täysipainoinen märkäruoka kaikenrotuisille aikuisille koirille.
Eläinlääkäri tai hoitaja
auttaa sinua oikean
ruuan ja ruokamäärien
valinnassa.

T
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RUOKINTATAULUKKO:
Aikuiset koirat ja yli 80 % odotetusta aikuiskoostaan saavuttaneet pennut.

AIKUISPAINO

SPECIFIC™ -RUOKA

IKÄ

<10 kg

CXD-S ADULT SMALL BREED /
CXW ADULT ALL BREEDS

8 vuoden ikään saakka

10-25 kg

CXD-M ADULT MEDIUM BREED /
CXW ADULT ALL BREEDS

7 vuoden ikään saakka

>25 kg

CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED /
CXW ADULT ALL BREEDS

6 vuoden ikään saakka (suuret rodut) ja
5 vuoden ikään saakka (erittäin suuret rodut)

ORGANIC

LUONNONMUKAINEN VAIHTOEHTO
Nyt voit valita luomua, kun ostat eläinlääkäriasemalta
ruokaa koirallesi. SPECIFIC™ on kehittänyt sarjan
luonnonmukaisia märkäruokia terveille aikuisille
kissoille ja koirille. Ruoat on suunniteltu ja valmistettu
SPECIFIC™ -ruokien tiukkojen laatuvaatimusten
mukaisesti.
Luomuraaka-aineet viljellään ilman torjunta-aineita tai
lannoitteita, ja tuotantoeläinten kasvatus ja käsittely
(ruokinta, elinolot, lääkinnällinen hoito jne.) noudattavat luonnonmukaisen karjankasvatuksen säädöksiä.
Austria Bio Garantie (ABG)
SPECIFIC™ Organic-ruokavaliot
valmistetaan Itävallassa:
Niiden valmistusta valvovat Itävallan luomuviljely- ja
luomutuotantoviranomaiset,
joilla on tältä alalta maailmanlaajuisesti eniten
kokemusta. Voimme siis näin tarjota ABGmerkinnällä varustettuja SPECIFIC™ Organic
luomutuotteita.

SPECIFIC™ C-BIO-W Organic with Beef on
täysipainoinen, tasapainotettu märkäruoka, jota voi
tarjota yksistään tai yhdessä SPECIFIC™-kuivaruoan
kanssa.

“TARKOIN VALIKOIDUT
LUONNONMUKAISET
RAAKA-AINEET”

SPECIFIC™ Organic luonnollisesti täyttää
EU:n lainsäädännössä luomutuotteille asetetut
vaatimukset.

SPECIFIC™ C-BIO-W Organic with Beef on saatavana 300g:n
purkkeina. Yksi pakkaus sisältää viisi purkkia.
C-BIO-W: 5 x 300g

M
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ACTIVE

LISÄENERGIAA AKTIIVISILLE KOIRILLE
Hyvin aktiivisten koirien, kuten metsästyskoirien, työja kilpakoirien, energiantarve voi olla ajoittain jopa
nelinkertainen muihin koiriin verrattuna. Aktiivinen
ulkoilu asettaa lisäksi lihaksille, nivelille, immuunijärjestelmälle, iholle ja turkille erityisiä vaatimuksia.
SPECIFIC™ Active on täysipainoinen, tasapainotettu ja
maistuva kuivaruoka, jotka tyydyttää erittäin aktiivisten
koirien erityiset ravitsemus- ja energiatarpeet.
Aktiivisen koiran ensisijainen energianlähde on rasva.
SPECIFIC™ Active sisältää siksi tavallista enemmän
rasvaa sekä helposti sulavia ainesosia.

KOOSTUMUS:
êê
Runsaasti energiaa ja rasvaa
êê
Korkealaatuinen ja helposti sulava valkuainen
êê
L-karnitiini ylläpitää lihasmassaa
êê
Beetaglukaaneja immuunijärjestelmän tueksi
êê
Runsaasti omega-3-rasvahappoja kalaöljystä
liikkuvuuden ja nivelten terveyden säilyttämiseksi
immuunijärjestelmän tueksi
terve iho ja turkki

“

SPECIFIC™ ACTIVE
ON TÄYSIPAINONEN,
TASAPAINOTETTU JA
MAISTUVA KUIVARUOKA

”

CAD: 12 kg

SPECIFIC™ CAD ACTIVE RUOKAVALIOTA
VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS PAINON
LISÄÄMISEEN SAIRAUS- JA
LAIHTUMISJAKSOJEN JÄLKEEN.

SENIOR

VANHENEMINEN ARVOKKAASTI
KOOSTUMUS:

Koirasi elintavat ja ravinnolliset tarpeeet muuttuvat
vähitellen sen ikääntyessä. Energiantarve vähenee,
ruoansulatus hidastuu ja elinten toiminta heikkenee, ja
koiralle saattaa kehittyä ikään liittyviä sairauksia.
Ruokavalio voi tukea ikääntyneen koiran elimistön
toimintaa ja sen hyvinvointia, jotta elämänlaatu pysyy
hyvänä*. SPECIFIC™ Senior on täysipainoinen,
tasapainotettu ruokavalio, joka tukee ikääntyvien
koirien terveyttä.

êê
Kohtuullisesti kaloreita ylipainon välttämiseksi
êê
Vähemmän valkuaisaineita ja fosforia
munuaistoiminnan tukemiseksi
êê
EPA- ja DHA-rasvahappoja kalaöljystä
liikkuvuuden ja nivelten terveyden ylläpitämiseksi
êê
Omega-3-rasvahappoja kalaöljystä ihon ja turkin
hyvinvoinnin tukemiseksi
êê
Beetaglukaaneja immuunijärjestelmän tueksi
êê
Kuituja (FOS/psylliumkuitu) ruoansulatuksen
tukemiseksi ja edistämään kiinteiden ulosteiden
muodostumista
êê
Tauriinia ja kohtuullisesti natriumia sydämen
toiminnan tueksi
êê
Erinomainen maku!

Milloin koirastani tulee "seniori"?
Tämä riippuu rodusta ja koiran koosta, sillä pienet
rodut elävät yleensä pidempään.
Pienet rodut (10 kg:aan saakka) lasketaan senioreiksi
8 vuoden iästä lähtien, keskikokoiset rodut (10–25kg)
7 vuoden iästä lähtien ja suuret rodut 5–6 vuoden
iästä lähtien.

*Jos koirallasi on jokin erityistarve, tila tai sairaus, kerro siitä eläinlääkärille, jotta
koirallesi voidaan valita toisenlainen tai terapeuttinen SPECIFIC™-ruokavalio.

RAVINNOLLISTA TUKEA MUNUAISILLE
Munuaisten toiminnan heikentyminen on yleinen ongelma iäkkäillä koirilla. Vähemmän valkuaista,
natriumia ja fosforia sisältävä ravinto vähentää munuaisten kuormitusta.
Omega-3-rasvahapot kalaöljystä voivat myös tukea munuaisten toimintaa.

CGD-S: 2.5 kg & 7.5 kg

CGD-M: 2.5 kg, 7.5 kg & 14 kg

CGD-XL: 7.5 kg & 14 kg

CGW: 6x300 g

SENIOR

Kolme tuotetta, jotka sopivat kaikille roduille!
Saatavana on kolme eri SPECIFIC™ CGD Senior kuivaruokavaihtoehtoa, joiden koostumus ja palakoko on
suunniteltu erikokoisten rotujen tarpeisiin.
CGD-S	Pienet rodut (<10 kg)
CGD-M	Keskikokoiset rodut (10-25 kg)
CGD-XL	Suuret rodut (>25 kg)
Märkäruoka – vaihtoehto tai täydennysravinto
SPECIFIC™ CGW Senior on herkullinen patee, joka sopii kaikenrotuisille iäkkäille koirille.

EPA JA DHA
“
RASVAHAPPOJA

KALAÖLJYSTÄ
LIIKKUVUUDEN JA
NIVELTEN TERVEYDEN
YLLÄPITÄMISEKSI

”

Eläinlääkäri tai
hoitaja auttaa
sinua oikean ruuan
ja ruokamäärien
valinnassa.

RUOKINTATAULUKKO:

PAINO

SPECIFIC™ -RUOKA

IKÄ

<10 kg

CGD-S SENIOR SMALL BREED /
CGW SENIOR ALL BREEDS

8 vuoden iästä lähtien

10-25 kg

CGD-M SENIOR MEDIUM BREED /
CGW SENIOR ALL BREEDS

7 vuoden iästä lähtien

>25 kg

CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED /
CGW SENIOR ALL BREEDS

5–6 vuoden iästä lähtien

RUOKINTA

SPECIFIC™ -RUOKAVALIOT
–HELPPOA JA TURVALLISTA!
Koirasi ruokkiminen oikeantyyppisiä ravintoaineita sisältävällä SPECIFIC™ -ruoalla antaa
koirallesi parhaat edellytykset terveeseen
elämään. Lisäksi se on sinulle helppoa!
Koiran ravitsemustarpeista on saatavilla runsaasti
tutkittua tietoa. Suurin osa koirista saa nykyään
ravitsemusasiantuntijoiden kehittämiä erikoisruokia,
jotka on suunniteltu kattamaan koiran kaikki ravitsemustarpeet. Koirat elävät siksi nykyisin pidempään ja
niiden elämänlaatu on parempi. Koiran ravinnon pitää
olla ravintoainekoostumukseltaan laadukas ja tasapainoinen ja sen pitää sisältää erittäin korkealaatuisia
raaka-aineita. SPECIFIC™ -tuoteperhe täyttää nämä
vaatimukset. Eläinlääkäri tai -hoitaja auttaa sinua
valitsemaan juuri sinun koirallesi sopivan ruokavalion
sen iän, rodun, terveydentilan, koon, kunnon, aktiivisuuden ja erityisvaatimusten perusteella*.
Kuiva- vai märkäruoka?
Laajaan SPECIFIC™ -valikoimaan kuuluu sekä
kuivaruokapusseja että märkäruokaa canflex-rasioissa. Canflex-rasiaan pakatun ruoan sterilointi on
nopeampaa verrattuna tavallisiin säilyketölkkeihin
pakattuun ruokaan. Näin maku ja ravintoaineet säilyvät
paremmin. Canflex-rasian avaaminen on lisäksi helppoa eikä purkinavaajaa tarvita. Voit antaa koirallesi
märkäruokaa päivittäin tai silloin tällöin herkullisena
juhla-ateriana. Kuivaruoka on kuitenkin yleensä
taloudellisempaa.

*Jos koirallasi on jokin erityistarve, tila
tai sairaus, kerro siitä eläinlääkärille, jotta
koirallesi voidaan valita toisenlainen tai
terapeuttinen SPECIFIC™-ruokavalio.

8 TÄRKEÄÄ SEIKKAA KOIRAN RUOKINNASTA:
1 SPECIFIC™ -ruokavaliot ovat täysravintoja,
joten käytä niitä ainoana ravinnonlähteenä ja
vain eläinlääkärin määrääminä annoskokoina
(tai pakkauksen ohjeen mukaan)
2 Aikuisen koiran päivittäinen ravintomäärä tulisi
jakaa kahdeksi ateriaksi.
3 Ruoantähteet ovat hyvästä tarkoituksestasi
huolimatta koiralle useimmiten liian rasvaisia ja
suolaisia.
4 Koiralla tulee aina olla raikasta vettä saatavilla.
5 Seuraa koirasi kuntoa ja yleistä hyvinvointia.
6 Punnitse koirasi säännöllisesti ja muuta
päivittäistä ruokamäärää tarvittaessa, jos koira
lihoo tai laihtuu.
7 Käänny eläinlääkärin tai hoitajan puoleen, jos
ruokintaa on mielestäsi tarpeen muuttaa.
8 Jos koirasi lihoo tai laihtuu yllättäen ilman selvää
syytä, ota heti yhteyttä eläinlääkäriin.

RUOKINTA JA HERKKUPALAT

SPECIFIC™-ruokavaliot ovat erittäin maistuvia eikä niihin siirtyminen yleensä aiheuta ongelmia. Koirat voivat
kuitenkin olla tapoihinsa tottuneita eikä muutoksiin sopeutuminen aina käy helposti, erityisesti jos koira on sairas
tai sen ruokahalu on huono.
Näistä vinkeistä voi olla apua uuteen ruokavalioon totuttautuessa:
êê
Sekoita uutta ruokaa vanhan sekaan ja lisää uuden ruoan osuutta vähitellen 4–7 päivän aikana.
êê
SPECIFIC™-kuivaruoka voidaan tarjoilla sellaisenaan tai se voidaan sekoittaa kehonlämpöiseen veteen.
êê
Märkäruoka voidaan lämmittää ja tarjoilla kehonlämpöisenä

… KOIRANI ANSAITSEE SILLOIN TÄLLÖIN
HERKKUPALAN!
SPECIFIC™ Healthy Treats ovat terveellisiä herkkupaloja. Ne sopivat kaikenikäisille koirille, kun koira ansaitsee
pienen palkinnon.
Herkkupalat sisältävät runsaasti kuitua ja ravintoaineita, mutta vähän rasvaa, joten
ne sopivat laihdutuksen aikana. Ne sopivat myös diabetesta sairastaville
koirille.
Ylipainon välttämiseksi suositellaan, että päivän ruokamäärää pienennetään koiralle
annettuja herkkupaloja vastaavalla määrällä:
êê
5 SPECIFIC™ CT-H Healthy Treats-palaa vastaa noin 13 g SPECIFIC™ Puppy/Adult/Senior -ruokaa.
êê
10 SPECIFIC™ CT-HM Healthy Treats-palaa vastaa noin 7 g SPECIFIC™ Puppy/Adult/Senior -ruokaa.

KAKSI ERI
PALAKOKOA:
STANDARD
JA MINI!

CT-H Healthy Treats
300 g

CT-HM Healthy Treats Mini
275 g

SPECIFIC™ -RUOKAVALIOT KISSOILLE

SPECIFIC™ -RUOKAVALIOT KISSOILLE
Jos sinulla on kissa, tiedät että kissoilla on monia
erityispiirteitä. Niillä on kaikilla oma luonteensa eivätkä
ne koskaan lakkaa hämmästyttämästä meitä. Niillä on
myös erityisiä vaatimuksia ravintonsa suhteen.
SPECIFIC™ -kissanruokavaliosarjaan kuuluu kissan
erityiset ravitsemustarpeet tyydyttävät perusterveyttä
ylläpitävät ravinnot ja terapeuttiset ruokavaliot. Löydät
varmasti juuri sinun kissallesi sopivan SPECIFIC™
-ruokavalion sen iästä, elintavoista tai yksilöllisistä
erityisvaatimuksista riippumatta.
Kissojen SPECIFIC™ -ruokavaliot on suunniteltu
kattamaan eri tavoin sekä kissojen yleiset tarpeet että
mahdolliset erikoistarpeet:
êê
Korkealaatuinen valkuainen
êê
Runsaasti omega-3- ja omega-6-rasvahappoja
êê
Erinomainen maku
êê
Tukee munuaistoimintaa
êê
Ehkäisee karvapalloja
êê
Mukautettu energiasisältö ylipainon välttämiseksi
êê
Senioriruokavalioihin on lisätty tauriinia ja
L-karnitiinia lihasten toiminnan tukemiseksi
êê
Yucca-uute vähentää kaasunmuodostusta ja
ulosteiden hajua

Kidney Support

Weight Reduction

TERVEELLISIÄ
“RUNSAASTI
RASVAHAPPOJA
KALAÖLJYSTÄ”
Kysy eläinlääkäriltä neuvoa, mikä
SPECIFIC™ -ruokavalio sopii kissallesi
parhaiten. Lisätietoja valikoimastamme saat
kissanruokavalioesitteestämme. Esitteitä
on saatavana eläinlääkäri-asemaltasi tai
osoitteesta www.specific-diets.com

Senior

Struvite Dissolution
(struviitti)

LE

SIÄ

TERAPEUTTISET RUOKAVALIOT

JOS LEMMIKKISI TARVITSEE
ERITYISTÄ RAVINNOLLISTA TUKEA
Yli 35 vuoden kokemuksella lemmikkien ravitsemuksesta ja terveydenhuollosta Dechra keskittyy
luonnollisesti myös terapeuttisiin erikoisruokavalioihin.
Terapeuttiset ruokavaliomme ovat erityiskoostumuksen
sisältäviä täysravintoja, mutta lisäksi ne tarjoavat
myös erikoistukea erilaisten pitkä- tai lyhytaikaisten
tilojen hallintaan, kuten esimerkiksi ruuansulatusniveltai paino-ongelmien, diabeteksen tai allergioiden
hallintaan.

YLI 35 VUODEN KOKEMUS
“
LEMMIKKIEN RAVITSEMUKSESTA
JA TERVEYDENHOIDOSTA”
SPECIFIC™-ruokavaliot kehitetään tiiviissä yhteistyössä
eläinlääkäreiden ja ravitsemustieteilijöiden kanssa, ja
ne perustuvat viimeisimpään tietoon ravitsemuksesta ja
terveydestä.
.

Endocrine Support
(tueksi hormonisairauksissa)

Allergy Management
(tueksi allergioiden yhteydessä)

Weight Reduction
(painonhallintaan)

Digestive Support
(tueksi maha-suolikanavan
sairauksissa)

SPECIFIC™ ON RÄÄTÄLÖITY RAVINTO
PIDEMPÄÄN JA TERVEEMPÄÄN ELÄMÄÄN
SPECIFIC™ -ruokavaliot sisältävät runsaasti omega-3-rasvahappoja
kalaöljystä. Nämä rasvahapot tukevat nivelten, ihon ja turkin terveyttä
sekä munuaisten toimintaa.

Valmistettu tiiviissä yhteistyössä eläinlääkäreiden ja
ravitsemustieteilijöiden kanssa.

Pysyvien reseptien ansiosta korkea laatu ja ravintoarvot
pysyvät aina samoina.

Yli 35 vuoden kokemus lemmikkien ravitsemustarpeista ja terveydestä.

Ruokavaliot kaikenikäisille ja rotuisille kissoille ja
koirille. Terapeuttiset ruokavaliot tiloihin, joissa
tarvitaan erityistä ravinnollista tukea.

SKANNAA TÄMÄ QR-KOODI ESIM.
ÄLYPUHELIMELLA SAADAKSESI
LISÄTIETOA SPECIFIC™
-RUOKAVALIOISTA

Lisätietoa SPECIFIC™-ruokavalioista saat eläinlääkäriltä tai hoitajalta tai ottamalla yhteyttä
meihin: Dechra Veterinary Products Oy
info.fi@dechra.com www.specific-diets.com

ELÄINLÄÄKÄRIN LEIMA:

Dechra Veterinary Products, Helmikuu 2014. CVR 10 11 42 41.
Trademarks owned by Dechra Veterinary Products A/S. As used herein,

©

®/™

