
SPECIFIC® CJD JOINT SUPPORT

Uniek hoge gehaltes omega-3 vetzuren EPA en DHA voor ondersteuning van een gezonde gewrichtsfunctie en 

een goede mobiliteit.

De omega-3 vetzuren zijn afkomstig uit visolie en daardoor beschikbaar als direct bruikbaar EPA en DHA.

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

lichaamsgewicht. Bevat L-carnitine om de vetoxidatie te stimuleren en zo de spiermassa te behouden.

Natuurlijke glucosamine en chondroïtine voor gezonde gewrichten. Hoog gehalte aan antioxidanten om vrije 

radicalen in de gewrichten te verwijderen. Het dieet bevat een hoog gehalte aan mangaan, een co-factor in de 

synthese van proteoglycanen om de gewrichtsfunctie te ondersteunen.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Compleet dieet voor volwassen en senior honden ter ondersteuning van het metabolisme van de gewrichten i.g.v. osteoartritis
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AANVULLENDE INFORMATIE

 £ 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.

 £ Overgewicht belast het bewegingsapparaat extra. Daarom is het 

belangrijk het lichaamsgewicht en de conditie van de hond nau-

wlettend in de gaten te houden en de hoeveelheid voeding over-

eenkomstig aan te passen zodat een ideaal lichaamsgewicht wordt 

bereikt/gehandhaafd.

 £ Vervanging van de aanwezige vetzuren door EPA en DHA uit SPE-
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 CJD Joint Support in de celmembranen kost tijd. Daarom kan 

het 6 tot 12 weken duren voordat het volledige effect van het dieet 

zichtbaar is.

 £ SPECIFIC
®

 CJD Joint Support is speciaal verpakt onder stikstof om 

de zeer hoge gehaltes EPA en DHA in het product te beschermen.

VOEDINGSWAARDEN

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Jonge, snel groeiende pups

 £ Drachtige of zogende teven  

INGREDIËNTEN

Tarwe, rijst, vismeel, cellulosepoeder, visolie, maïseiwit, eieren, 

gehydrolyseerd pluimvee-eiwit, bietenpulp, Antarctische krill, 

vitaminen en sporenelementen, mineralen, gehydrolyseerde week- 

en schaaldieren (bron van glucasamine) psyllium husk, borage olie, 

gehydrolyseerd kippenkraakbeen (bron van chondroïtine), L-carnitine.

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

propylgallaat en ascorbyl palmitaat. 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. Met name honden 

met een laag inspanningsniveau hebben een relatief lage dagelijkse 

energiebehoefte. Overgewicht moet worden voorkomen aangezien dit 

een extra belasting is voor het bewegingsapparaat. Het is raadzaam 

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

en de hoeveelheid voeding overeenkomstig aan te passen voor het 

behoud van een ideaal lichaamsgewicht.
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Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

*  De vermelde energiedichtheid in deze tabel is berekend aan de hand van de Atwaters-factor 

van 16,73 kJ per gram eiwit of koolhydraten en 37,63 kJ per gram vet. Voor een 1-op-1 

vergelijking van de energiedichtheid met gewichtsreductie diëten, kan de EU richtlijn voor 

de berekening van de energiedichtheid beter gebruikt worden. Bij het toepassen van de 

factoren uit deze EU richtlijn, zal de berekende energiedichtheid van SPECIFIC
®

 CJD Joint 

Support 1402 kJ/100 g zijn.

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie kJ 1568 

Eiwit  g (ruw) 21,4 13,7 

Vet g (ruw) 11,5 7,3 

Koolhydraten g (NFE) 46,4 29,6 

Vezels g (ruw) 7,7 4,9 

Calcium  g 0,63 0,40 

Fosfor  g 0,57 0,36 

Natrium g 0,30 0,19

Mangaan  g 2,5 1,6 

Vitamine A IE 1400 893 

Vitamine D IE 71 45 

Vitamine E mg 81 52 

Vitamine C mg 16,4 10,4 

L-carnitine mg 30 19

Omega-3 vetzuren g 1,82 1,16

EPA g 0,54 0,34 

DHA g 0,81 0,52 

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

Glucosamine + chondroïtine mg 233 149

Water g 8,5

   

Afvallen 

kg g g g g

2,5 65 55 45 30

5 105 90 70 50

10 180 150 120 80

15 245 205 165 110

20 305 255 205 140

25 360 300 240 165

30 410 345 275 185

40 510 425 340 230

50 605 505 405 275

60 695 575 460 315

70 780 650 520 350

80 860 715 575 390


