
SPECIFIC® CID DIGESTIVE SUPPORT

Zeer goed verteerbare ingrediënten compenseren de verminderde enzymatische darmactiviteit en zorgen voor 

een optimale opname van voedingsstoffen. Daardoor is dit dieet geschikt voor patiënten met gastro-intestinale 

Het hoge gehalte aan mineralen en vetoplosbare vitaminen compenseert de verstoorde absorptie in het 

maagdarmkanaal van de patiënt. Het verhoogde gehalte elektrolyten compenseert de toegenomen verliezen bij 

diarree en braken.

Het dieet bevat ß-1,3/1,6 glucanen uit gist die kunnen binden aan de receptoren van witte bloedcellen waardoor 

het immuunsysteem wordt geactiveerd, wat resulteert in een ondersteuning van de immuunrespons. Het dieet bevat 

eipoeder met natuurlijke ei immunoglobulinen. Immunoglobulines zijn functionele eiwitten die deel uitmaken van 

het immuunsysteem bij dieren. Verder bevat het dieet Mannan-Oligo-Sacchariden (MOS). MOS bindt pathogene 

bacteriën, waardoor ze zich niet aan de maagdarmwand kunnen hechten. Bovendien stimuleert MOS de plaatselijke 

immuniteit in het maagdarmkanaal.

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 en die het 

maagdarmslijmvlies beschermt.

Yucca extract vermindert de productie van vies ruikende winden en de geur van ontlasting.
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 £ Malabsorptie, maldigestie (slechte spijsvertering)

 £ SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth)

 £ Colitis

 £ Herstel
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AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Het lage vezelgehalte in SPECIFIC
®

 CID Digestive Support garan-

deert een hoge verteerbaarheid en een optimale opname van de 

voedingsstoffen.

 £ SPECIFIC
®

 CID Digestive Support bevat zeoliet, dat giftige compo-

nenten in het maagdarmkanaal absorbeert.

 £ SPECIFIC
®

 CID Digestive Support bevat fermenteerbare vezels 

(FOS en bietenpulp)

bevorderen voor een goede werking van de darmen.

 £ SPECIFIC
®

 CID Digestive Support is een compleet, uitgebalan-

ceerd dieet en voldoet aan de nutriëntenbehoefte van volwassen 

en opgroeiende honden. Het dieet is daarom ook geschikt voor 

pups.

 £ Voor patiënten met gastro-intestinale problemen wordt aangeraden 

de dagelijkse portie SPECIFIC
®

 CID Digestive Support te verdelen 

over 3 - 5 maaltijden per dag.

 £ -

minderde secretie van spijsverteringsenzymen door de pancreas. 

Onverteerde resten voedsel blijven achter in het maagdarmkanaal 

-
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 CID Digestive Support is goed verteerbaar en daarom ges-

dit, wordt voorvertering met pancreas enzym preparaten aanbevo-

len.

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Rijst, eieren (bron van immunoglobulinen), vismeel, maïszetmeel, 

mineralen (inclusief zeoliet), dextrose, varkensvet, gehydrolyseerd 

pluimvee-eiwit, vitaminen en sporenelementen, visolie, psyllium husk, 

gist (bron van ß-1,3/1,6-glucanen en mannan-oligo-sacchariden) 

cellulosepoeder, bietenpulp, methionine, fructo-oligo-sacchariden, 

Yucca extract. 

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

propylgallaat.

Bevat geen kunstmatige kleur- en 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 1662 

Eiwit  g (ruw) 25,0 15,0 

Vet g (ruw) 13,2 7,9 

Koolhydraten g (NFE) 44,7 26,9 

Vezels g (ruw) 1,1 0,7 

Calcium  g 1,10 0,66 

Fosfor  g 0,90 0,54 

Natrium g 0,65 0,39 

Kalium  g 0,85 0,51 

Omega-3 vetzuren g 0,56 0,34 

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

Water  g 8,5

0 - 50%* 51 - 100%* Adult

kg g g g

2,5 120 90 50

5 200 150 85

7,5 275 205 115

10 340 255 140

12,5 400 300 170

15 460 345 195

20 570 425 240

25 675 505 285

30 770 580 325

35 865 650 365

40 955 720 400

50 1130 850 475

60 1295 975 545

70 1455 1090 610

80 1610 1205 675
  
  * van het volwassen gewicht


