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 CKW Heart & Kidney Support bevat uniek hoge gehalten van de omega-3 vetzuren EPA en DHA 

verkregen uit visolie. Bij honden met een hartaandoening kan EPA helpen bij het behouden van de vetvrije massa 

en eetlust, een normaal hartritme en bloeddruk. Bij honden met nierfalen, helpen omega-3 vetzuren de nierfunctie 

te ondersteunen.

Bij congestief hartfalen is de natrium uitscheiding verlaagd als onderdeel van de compensatoire reactie op de 

verminderde hartwerking. Als gevolg daarvan, treedt retentie van natrium en water op. Het verlaagde natriumgehalte 

helpt om de vicieuze cirkel van waterretentie te doorbreken. Dit is essentieel voor nier- lever- en hartpatiënten.

Een beperkt fosforgehalte is essentieel om hyperfosfatemie te verminderen en nierfunctie te ondersteunen.

Door het verlaagde eiwitgehalte in combinatie met eiwitten van een hoge biologische waarde, wordt bij honden 

met nierfalen azotemie verminderd. Bij honden met leverfalen wordt de leverfunctie ondersteund door het risico op 

hyperammonemie en mogelijke lever encefalopathie te doen dalen. De hoge biologische waarde van de eiwitten 

leveren voldoende essentiële aminozuren voor de hond.

Het beperkte eiwitgehalte verlaagt de concentratie van oxalaat, cystine en uraat in de urine. In combinatie met 

een alkalische urine pH, wordt hierdoor de neerslag van calciumoxalaat, cystine en uraatkristallen verminderd, wat 

zorgt voor een ondersteuning van de gezondheid van de urinewegen.. Toegevoegd kaliumcitraat verlaagt de kans 

van het neerslaan van calciumoxalaat.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Hartfalen, hypertensie, oedeem

 £

 £

 £ Uraat-, oxalaat,- of cystine urolithiasis
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AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Aan het dieet zijn L-carnitine en taurine toegevoegd voor 

ondersteuning van de hartspierfunctie.

 £ Het dieet bevat een hoog gehalte aan wateroplosbare vitaminen 

en kalium om bij hartpatiënten die diuretica gebruiken, het 

toegenomen verlies via de urine te compenseren.

 £ Zink is een co-factor in de enzymatische omzetting van ammoniak 

in ureum en kan de eiwitafbraak in de spieren verminderen. De 

verhoogde zinkconcentratie in SPECIFIC
®

 CKW Heart & Kidney 

Support kan de leverfunctie ondersteunen bij leverpatiënten door 

het risico op hyperammonemie te doen dalen.

 £ De hoeveelheid koper in SPECIFIC
®

 CKW Heart & Kidney Support 

is beperkt omdat de uitscheiding van koper verstoord kan zijn bij 

patënten met een leveraandoening. 

 £ Vanwege de uitstekende smaak van SPECIFIC
®

 CKW Heart & Kidney 

Support is de kans dat wordt voldaan aan de voedingsbehoefte 

groot, zelfs als de patiënt weinig eetlust heeft. 

VOEDINGSWAARDEN

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Pups en drachtige of zogende teven

 £ Honden met een relatief hoge eiwitbehoefte

 £ Patiënten met cholestase: een vetarm dieet is beter geschikt 
®

 £ Honden met struviet urolithiasis

 £ Honden met hyperlipidaemie of pancreatitis

INGREDIËNTEN 

Varkensvlees, rijst, maïs, tarwe, visolie, eieren, cellulosepoeder, 

mineralen, psyllium husk, vitaminen en spoorelementen, taurine, 

L-carnitine. 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 502 

Eiwit  g (ruw) 4,2 8,4 

Vet g (ruw) 4,5 9,0 

Koolhydraten g (NFE) 15,7 31,3 

Vezels g (ruw) 1,2 2,4 

Calcium  g 0,10 0,20 

Fosfor  g 0,07 0,14 

Natrium  g 0,04 0,07

Kalium  g 0,33 0,65

Zink  mg 7,0 14,0

Koper  mg 0,10 0,20 

L-carnitine mg 20 40

Taurine  g 0,08 0,16

Omega-3 vetzuren g 0,68 1,35 

EPA g 0,24 0,48

DHA g 0,30 0,60

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

Water  g 73,5 

kg g g g

1 100 85 65

2 170 140 110

3 230 190 150

4 285 235 190

5 335 280 225

6 385 320 255

8 475 400 320

10 565 470 375

12 645 540 430

14 725 605 485

16 805 670 535

18 875 730 585

20 950 790 635

25 1120 935 750


