
SPECIFIC® CDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

Gehydrolyseerd zalmeiwit met een moleculair gewicht van < 3000 Dalton is zeer goed verteerbaar en 

hypoallergeen.

Rijst is hypoallergeen en goed verteerbaar waardoor het een uitermate geschikt ingrediënt is in een hypoallergeen 

dieet. Rijst bevat geen gluten waardoor intoleranties ten opzichte van gluten kunnen voorkomen worden.

Door de hoogwaardige kwaliteit en de zeer goed verteerbare ingrediënten, is dit dieet vooral geschikt voor 

patiënten met dunne darm diarree.

Psyllium Husk is een gel-vormende, oplosbare vezel die diverse malen het eigen gewicht aan vocht opneemt en 

bekend is vanwege zijn gunstige effect op de regulering van de activiteit van het maagdarmkanaal.

Verhoogde gehaltes vitamine A, E en B-complex, zink en selenium voor de ondersteuning van een gezonde 

huid en vacht en verhoogde gehaltes vitaminen, mineralen en electrolieten voor de ondersteuning van honden 

met gastrointestinale problemen.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Ongunstige voedselreactie (voedselallergie en/of –intolerantie), resulterend in dermatologische en/of gastro-intestinale aandoeningen

 £ Geschikt als eliminatiedieet

 £

 £
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AANVULLENDE INFORMATIE

 £
®

compleet, 

uitgebalanceerd hypoallergeen dieet met een beperkt aantal 

ingrediënten (op basis van rijst en gehydrolyseerde zalm) 

dat voldoet aan de nutriëntenbehoefte van volwassen honden met 

voedselallergie.

 £ Om symptomen van voedselallergie te voorkomen, is het van 

essentieel belang dat geen andere voeding wordt gegeven dan 

®

 

®

kunnen probleemloos gegeven worden indien de hond klachtenvrij 

op voorgenoemd dieet staat.

 £

het toepassen van een eliminatiedieet d.m.v. een zelfbereid dieet, 

®

 £ De hoogwaardige kwaliteit, de goed verteerbare ingrediënten 

en het verhoogde gehalte aan elektrolyten, maken het dieet 

uitermate geschikt voor honden met gastro-intestinale problemen, 

gerelateerd aan acuut verstoorde absorptie, maldigestie en/of 

 £ Voor patiënten met maagdarmklachten wordt aangeraden de 
®

verdelen over 3 – 5 maaltijden per dag.

 £ wordt gekenmerkt door een 

sterk gereduceerde secretie van spijsverteringsenzymen door 
®

preparaten wordt echter aanbevolen.

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Rijst, rijsteiwit, gehydrolyseerd zalmeiwit, varkensvet, mineralen, 

cellulosepoeder, vitaminen en sporenelementen, psyllium husk.

Voor deze honden met voedselintolerantie wordt  
®

 ΩD

VOEDINGSSCHEMA IN GRAMMEN PER 
DAG

De dagelijkse individuele behoefte kan variëren onder invloed van 

raadzaam om de conditie en het gewicht voortdurend in de gaten te 

houden en de hoeveelheid voeding overeenkomstig aan te passen.
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kg g g g

2,5 60 50 40

5 105 85 70

10 175 145 120

15 240 200 160

20 295 245 200

25 350 290 235

30 400 335 270

35 450 375 300

40 500 415 335

50 590 490 395

60 675 565 450

70 760 630 505

80 840 700 560

Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie kJ 1607

Eiwit  g (ruw) 22,8 14,2 

Vet g (ruw) 10,6 6,6 

Koolhydraten g (NFE) 49,4 30,7 

Vezels g (ruw) 2,3 1,4 

Calcium  g 1,00 0,62 

Fosfor  g 0,88 0,55 

Natrium g 0,34 0,21

Omega-3 vetzuren g 0,13 0,08 

Verhouding  n-3:n-6 1:11 1:11

Water  g 8,5

* of adult weight


