
SPECIFIC® CDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

Dit dieet bevat een beperkt aantal ingrediënten en is gebaseerd op lam en rijst. Beide ingrediënten zijn 

hypoallergeen, waardoor ze uitstekend passen in een hypoallergeen dieet.

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.
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SPECIFIC®

 CDW 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

TOEPASSINGEN

 £  Voedselallergie of –intolerantie, meestal resulterend in dermatologische aandoeningen en maagdarmklachten

 £

 £

 £ Malabsorptie / maldigestie
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®

 - EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ DIERENARTSEN

SPECIFIC® CDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

AANVULLENDE INFORMATIE

 £  SPECIFIC
®

 CDW Food Allergy Management is een compleet, 

uitgebalanceerd dieet voor de volwassen hond die slechts een 

beperkt aantal ingrediënten bevat. Het dieet is voor de eigenaar 

gemakkelijk in gebruik vergeleken met een zelf te bereiden 

hypoallergeen dieet. 

 £ Om symptomen van voedselallergie te voorkomen, is het van 

essentieel belang dat geen andere voeding wordt gegeven dan 

het hypoallergene dieet. Eigenaren van honden die lijden aan 

voedselallergie kunnen hun hond probleemloos belonen met 

SPECIFIC
®

 CT-HY Hypoallergenic Treats.

 £ Bij het voeren van patiënten met dunne darm diarree, wordt 

aanbevolen de dagelijkse portie te verdelen over 3-5 maaltijden, om 

de kans op klachten te verminderen. 

 £

gereduceerde secretie van spijsverteringsenzymen door de pancre-

as. SPECIFIC
®

 CDW Food Allergy Management is goed verteerbaar 

en daarom geschikt voor patiënten met exocriene pancreasinsuf-

-

ter aanbevolen. 

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Jonge pups en drachtige of zogende teven

 £ Honden met vastgestelde overgevoeligheid voor lam/rijst

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Lam, rijst, zonnebloemolie, mineralen, cellulosepoeder, psyllium 

husk, vitaminen en spoorelementen.

Bevat geen kunstmatige antioxidanten, kleur- of smaakstoffen. 

VOEDINGSSCHEMA IN GRAMMEN PER 
DAG

De dagelijkse individuele behoefte kan variëren onder invloed van 

factoren zoals ras, omgeving, seizoen en activiteit. Het is daarom 

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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Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie kJ 546

Eiwit  g (ruw) 7,5 13,7

Vet g (ruw) 4,5 8,2

Koolhydraten g (NFE) 15,0 27,5

Vezels g (ruw) 1,3 2,4

Calcium  g 0,22 0,41

Fosfor  g 0,18 0,33

Natrium g 0,16 0,30

Omega-3 vetzuren g 0,06 0,11

Verhouding  n-3:n-6 1:37 1:37

Water  g 70,0

kg g g g

1 90 75 60

2 155 130 105

3 210 175 140

4 260 220 175

5 310 255 205

6 355 295 235

8 440 365 295

10 520 435 345

12 595 495 395

14 670 555 445

16 740 615 490

18 805 670 540

20 875 725 580

25 1030 860 690


