
SPECIFIC® CRW-1 WEIGHT REDUCTION

Het lage vetgehalte en het hoge vezelgehalte resulteert in een lage energiedichtheid. Zelfs tijdens een periode 

van gewichtsverlies kan de eigenaar een aanzienlijke hoeveelheid voeding geven zodat een gevoel van verzadiging 

wordt bevorderd.

L-carnitine transporteert vetzuren naar de mitochondriën en stimuleert vetoxidatie, wat zorgt voor behoud van 

spiermassa.

Het hoge eiwitgehalte zorgt voor behoud van spiermassa en geeft een langdurig gevoel van verzadiging tijdens de 

afvalperiode. 

Omega-3 vetzuren (EPA en DHA) helpen bij het behoud van normale mobiliteit bij honden met overgewicht. 

Omega-3 vetzuren ondersteunen tevens een gezonde huid en een mooie vacht.

Het gehalte aan complexe koolhydraten en het hoge vezelgehalte bevorderen het geleidelijk vrijkomen van 

glucose uit het dieet, waardoor het dieet geschikt is voor patiënten met diabetes mellitus.
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EIGENSCHAPPEN EN UITLEG VAN DE SAMENSTELLING

TOEPASSINGEN

 £ Overgewicht

 £ Diabetes mellitus

 £ Colitis, chronische diarree, verstopping

 £ Hyperlipidaemie

 £ Cholestase
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AANVULLENDE INFORMATIE

 £ Voor een succesvol resultaat van een vermageringsdieet is het 

essentieel dat de eigenaar gemotiveerd is en de hond alleen 

SPECIFIC
®

 CRD-1/CRW-1 Weight Reduction geeft. Voor eigenaars 

die hun hond af en toe graag ‘verwennen’, wordt aanbevolen voor 

dit doel SPECIFIC
®

 CRW-1 Weight Reduction te gebruiken. 

 £ Eigenaren van honden met overgewicht of diabetes mellitus en 

die hun hond willen belonen of verwennen, kunnen dat doen met 

de SPECIFIC
®

 CT-H(M) Healthy Treats (Mini). Om overgewicht te 

voorkomen, adviseren wij de dagelijkse voedergift te verminderen 

naar gelang deze “laag-vet hoog-vezel” Treats worden gegeven.

 £ Bij de meeste diëten geschikt voor honden met diabetes mellitus 

wordt aanbevolen om de dagelijkse portie verdeeld over twee 

maaltijden te geven. Het tijdstip van de maaltijden zal normaliter 

worden bepaald door de activiteit van de insuline bij de individuele 

patiënt.

 £ Door de verhoogde hoeveelheden oplosbare en onoplosbare 

vezels ondersteunt SPECIFIC
®

 CRW-1 Weight Reduction een goede 

maagdarm motiliteit en bevordert het een goede darmwerking.

 £ Door het lage vetgehalte  in SPECIFIC
®

 CRW-1 Weight Reduction is 

dit dieet ook geschikt voor de regulering van het vetmetabolisme in 

geval van hyperlipidaemie en cholestase.

 £ Aangezien SPECIFIC
®

 CRW-1 Weight Reduction in het algemeen 

wordt gegeven in beperkte hoeveelheden, is het gehalte aan 

mineralen en vetoplosbare vitaminen enigszins verhoogd. 

 £ Zodra de hond zijn ideale lichaamsgewicht heeft bereikt, wordt 

aangeraden om het gewicht onder controle te houden door 

SPECIFIC
®

 CRD-2 Weight Control te gaan geven.

NIET AANBEVOLEN VOOR

 £ Jonge pups en drachtige of zogende teven met een verhoogde 

energiebehoefte

VOEDINGSWAARDEN

Het vermelde energiegehalte in deze tabel is iets hoger dan op de verpakking staat vermeld. 

Dit wordt veroorzaakt door een verschil in rekenmethodes tussen het gebruik van de Atwaters-

factoren in de SPECIFIC
®

 diëten in het algemeen en de berekening zoals bepaald door de 

EU-wetgeving voor verpakkingsmateriaal van gewichtsreductie-diëten. Voor vergelijking van 

het energieniveau tussen de verschillende SPECIFIC
®

 diëten, gelieve de getallen in dit product 

boek te gebruiken.

INGREDIËNTEN 

Varkensvlees, maïs, cellulosepoeder, eieren, mineralen, visolie, 

psyllium husk, vitaminen en spoorelementen, L-carnitine. 

Bevat geen kunstmatige antioxidanten, kleur- of smaakstoffen.

Voor meer gedetailleerde analyse: zie Technische informatie over SPECIFIC
®

Nutriënt Bevat
per 100 g

Bevat
per MJ

Energie kJ 328 

Eiwit  g (ruw) 7,1 21,7 

Vet g (ruw) 2,0 6,1 

Koolhydraten g (NFE) 8,0 24,4 

Vezels g (ruw) 4,0 12,2 

Calcium  g 0,20 0,60 

Fosfor  g 0,13 0,40 

Natrium g 0,07 0,20 

Zetmeel g 4,7 14,3 

Suiker  g < 0,3 < 1 

L-carnitine mg 8 23 

Omega-3 vetzuren g 0,10 0,32

Verhouding  n-3:n-6 1:2 1:2

Water  g 77,7 


