
SPECIFIC® CED ENDOCRINE SUPPORT

Granen met een lage glycemische index (tarwe en haver) en een hoog vezelgehalte zorgen voor het geleidelijk 

vrijkomen van glucose uit het dieet en ondersteunen zo de regulering van de suikerspiegel in het bloed. Hierdoor is 

het dieet geschikt voor patiënten met diabetes mellitus.

Bevat uniek hoge gehalten omega-3 vetzuren EPA en DHA uit visolie en de omega-6 vetzuren GLA uit 

borage olie. Van inname van een hoog gehalte omega-3 vetzuren is aangetoond dat het helpt bij de regulering van 

het vetmetabolisme in geval van hyperlipidaemie. Het biedt ondersteuning bij de normalisering van de bloeddruk en 

bevordert de insuline gevoeligheid. Deze vetzuren ondersteunen de immuunrespons en wijzigen de aanmaak van 

eicosanoïden welke effect hebben op verschillende lichaamsprocessen.

Het dieet bevat ß-1,3/1,6-glucanen uit gist en verhoogde gehaltes zink, selenium en omega-3 vetzuren die het 

immuunsysteem ondersteunen. Beta-glucanen kunnen binden aan macrofagen en zodoende het immuunsysteem 

activeren wat resulteert in een verhoogde immuunrespons en een gewijzigde cytokinen productie.

Een compleet, uitgebalanceerd dieet met een zeer gematigd energiegehalte ter ondersteuning van een 

optimaal gewicht. De gematigde gehalten aan mineralen zoals fosfor en natrium verminderen de belasting van 

de nieren en dit ondersteunt de nierfunctie bij oudere honden.

Met EPA en DHA uit visolie voor de ondersteuning van gezonde gewrichten, een gezonde huid en een mooie vacht.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Diabetes mellitus

 £ Hyperlipidaemie

 £ Nutritionele ondersteuning voor de regulering van de bloedsuikerspiegel en  -lipiden, van een normale bloeddruk, van de huidconditie en voor 

het behoud van een optimaal lichaamsgewicht. Ondersteunt de immuunrespons bij steeds terugkerende infecties bij honden met endocriene 

aandoeningen zoals diabetes mellitus, hypothyroïdie en hypercortisolisme (ziekte van Cushing)

 £ Constipatie, vezel-responsieve colitis
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SPECIFIC® CED ENDOCRINE SUPPORT

AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Endocriene aandoeningen komen vaak voor bij honden van mid-

delbare tot oudere leeftijd. SPECIFIC
®

 CED Endocrine Support is 

dusdanig samengesteld, dat het voldoet aan de nutriëntenbehoefte 

van oude(re) honden. Gematigde gehalten fosfor en natrium onder-

steunen de nierfunctie en toegevoegde taurine en L-carnitine 

ondersteunen de hartfunctie.

 £ De verhoogde hoeveelheden oplosbare en onoplosbare vezels 

in SPECIFIC
®

 CED Endocrine Support ondersteunen de maagdarm 

motiliteit en bevorderen een goede darmwerking.

 £ Het dieet bevat psyllium husk, 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.

 £ De huid heeft een actieve stofwisseling en een grote behoefte aan 

bepaalde voedingsstoffen. De verhoogde gehalten vitamine A, E 

en B-complex, zink en selenium ondersteunen de gezondheid 

van de huid en vacht.

 £ Bij de meeste diëten voor de behandeling van diabetes, wordt aan-

bevolen om de dagelijkse hoeveelheid te verdelen over 2 maaltijden. 

Het tijdstip van de maaltijden zal normaliter worden afgestemd op 

de effectiviteit van de gegeven insuline bij de individuele patiënt.

 £ Indien de hondeigenaar zijn hond met diabetes wil belonen of ver-

wennen, worden de SPECIFIC
®

 CT-H(M) Healthy Treats (Mini) aan-

bevolen.

 £ SPECIFIC
®

 CED Endocrine Support is speciaal verpakt onder stikstof 

om de zeer hoge concentraties EPA, DHA en GLA in het product te 

beschermen. 

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Jonge, snel groeiende pups

 £ Drachtige of zogende teven

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Tarwe, maïseiwit, haver, cellulosepoeder, visolie, aardappeleiwit, 

vismeel, bietenpulp, gehydrolyseerd pluimvee-eiwit, mineralen, 

vitaminen en sporenelementen, eieren, psyllium husk, borage olie, 

gist (bron van beta-1,3/1,6-glucanen), taurine, L-carnitine.

Antioxidanten: door de EU goedgekeurde toevoegingen: BHA, BHT, 

propylgallaat, ascorbyl-palmitaat.

Bevat geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen.

 

Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energy  kJ 1567 

Protein  g (crude) 23,5 15,0 

Fat  g (crude) 11,8 7,5 

Carbohydrate  g (NFE) 43,6 27,8 

Fibre  g (crude) 9,0 5,7 

Calcium  g 0,51 0,33 

Phosphorus  g 0,40 0,26 

Sodium  g 0,23 0,15

Potassium  g 0,64 0,41

Zinc  mg 16,8 10,7

Selenium  mg 0,052 0,033

Starch  g 25,4 16,2

Total sugar  g 1,6 1,0

Taurine  g 0,19 0,12 

L-carnitine  mg 30 19 

Vit E  mg 61 39

Omega-3 fatty acids  g 1,61 1,03

EPA  g 0,49 0,31 

DHA  g 0,65 0,41 

GLA  g 0,05 0,03 

Ratio  n-3:n-6 1:1 1:1

Water  g 8,5


