
SPECIFIC® CIW 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. 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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SPECIFIC® CIW DIGESTIVE SUPPORT

AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Het lage vezelgehalte in SPECIFIC
®

 CIW Digestive Support garan-

deert een hoge verteerbaarheid en een optimale opname van de 

voedingsstoffen.

 £ SPECIFIC
®

 CIW Digestive Support bevat zeoliet, dat giftige compo-

nenten in het maagdarmkanaal absorbeert.

 £ SPECIFIC
®

 CIW 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
®

 CIW Digestive Support te verdelen 

over 3 - 5 maaltijden per dag.

 £ -

minderde secretie van spijsverteringsenzymen door de pancreas. 

Onverteerde resten voedsel blijven achter in het maagdarmka-

 

SPECIFIC
®

 CIW Digestive Support is goed verteerbaar en daarom 

-

danks dit, wordt voorvertering met pancreas enzym preparaten 

aanbevolen.

VOEDINGSWAARDEN

INGREDIËNTEN

Varkensvlees, maïs, rijst, kip, mineralen (inclusief zeoliet), eieren, 

visolie, psyllium husk, gist (bron van ß-1,3/1,6-glucanen en Mannan-

Oligo-Sacchariden), vitaminen en spoorelementen, Yucca extract.

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) 0.3 0.5

Calcium  g 0.38 0.70

Fosfor  g 0.27 0.50

Natrium g 0.22 0.40

Kalium  g 0.30 0.55

Omega-3 vetzuren g 0.13 0.24

Verhouding  n-3:n-6 1:4 1:4

Water  g 70.3

0 - 50%* 51 - 100%* Volwassen

kg g g g

1 185 135 75

2 310 230 130

3 420 315 175

4 520 390 220

5 615 460 255

6 700 525 295

8 870 655 365

10 1030 775 435

12 1180 885 495

14 1325 995 555

16 1465 1100 615

18 1600 1200 670

20 1735 1300 730

25 2050 1535 860

  * van het volwassen gewicht


