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 CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

AANVULLENDE INFORMATIE

 £
®

 ΩD compleet, 

uitgebalanceerd hypoallergeen dieet

een uniek hoog gehalte 

aan vetzuren 

intoleranties ten opzichte van bepaalde voedingsstoffen eventueel 

in combinatie met atopie.

 £ Om symptomen van voedselallergie te voorkomen, is het van 

essentieel belang dat geen andere voeding wordt gegeven dan 

®

 

®

 ΩD-HY Allergy 

gegeven worden indien de hond klachtenvrij op voorgenoemd dieet 

staat.

 £ Naast de heilzame effecten op allergische dermatosen, bieden de 

uniek hoge gehalten aan omega-3 vetzuren ook ondersteuning 

® 

ΩD

hoge gehalten aan vetzuren bieden dan optimale ondersteuning.

 £ De hoogwaardige kwaliteit, de goed verteerbare ingrediënten, 

het lage vezelgehalte en het verhoogde gehalte aan 

elektrolyten, maken het dieet geschikt voor patiënten met gastro-

intestinale problemen, gerelateerd aan acuut verstoorde absorptie, 

 £ Voor patiënten met maagdarmklachten wordt aangeraden de 

dagelijkse portie te verdelen over 3 – 5 maaltijden per dag.

 £ 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.

 £  wordt gekenmerkt door een 

sterk gereduceerde secretie van spijsverteringsenzymen door 
®

 ΩD

gemakkelijk verteerbaar en daarom geschikt voor patiënten met 

enzym preparaten wordt echter aanbevolen.

 £
®

 ΩD

huidcelmembranen, kost tijd. Daarom kan het tot 12 weken duren 

voordat het volledige effect van het dieet te zien is. Normaliter zal 

na 6 – 8 weken verbetering in de conditie van de patiënt te zien zijn.

 £
®

 ΩD verpakt 

onder stikstof 

het product te beschermen.

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £

 £ Honden met stollingsstoornissen

VOEDINGSWAARDEN

Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt
Bevat

per 100 g
Bevat

per MJ

Energie kJ 1639 

Eiwit  g (ruw) 22,8 13,9 

Vet g (ruw) 15,3 9,3 

Koolhydraten g (NFE) 40,8 24,9 

Vezels g (ruw) 6,1 3,7 

Calcium  g 1,08 0,66 

Fosfor  g 0,88 0,54 

Natrium g 0,33 0,20

Zink  mg 23,9 14,6 

Omega-3 vetzuren g 2,37 1,45 

EPA  g 0,73 0,45 

DHA  g 0,96 0,59 

GLA  g 0,08 0,05 

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

Water  g 8,5
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®

 - AANBEVOLEN DOOR DIERENARTSEN

INGREDIËNTEN

Rijst, rijsteiwit, visolie, gehydrolyseerd zalmeiwit, cellulosepoeder, 

mineralen, vitaminen en sporenelementen, borage olie, psyllium husk.

propylgallaat en ascorbyl palmitaat. 

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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 CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

0 - 50%* 51 - 100%* Volwassen hond

kg g g g

2,5 120 90 50

5 205 155 85

7,5 275 205 115

10 345 255 145

12,5 405 305 170

15 465 350 195

20 575 435 240

25 680 510 285

30 780 585 330

35 880 660 370

40 970 730 410

50 1145 860 480

60 1315 985 550

70 1475 1105 620
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* van het volwassen gewicht


