
CID & CIW 
Digestive Support

CID-LF & CIW-LF  
Digestive Support Low Fat

CΩD-HY & CΩW-HY  
Allergen Management Plus

CDD, CDW & CDD-HY  
Food Allergen Management

CRD-1 & CRW-1 Weight 
Reduction CRD-2 Weight 
Control 

•  AuraGuard toetab sooleseina 
terviklikkust ja aitab säilitada 
tervislikku mikrobioomi

•  Postbiootikumid toetavad 
tervislikku soole mikrobioomi 

•  Kergesti seeditavad koos-
tisosad ja madal kiusisaldus 
tagavad hea seeditavuse ja 
toitainete imenduvuse

•  Suur vitamiinide ja mine-
  raalide sisaldus kompen-
  seerib häirunud imendumist
•   Elektrolüütide suurendatud 

sisaldus kompenseerib vita-
miinide, mineraalide ja toitainete 
kao kõhulahtisuse ja oksen-
damise korral

•  Beetaglükaanid ja kasulikud 
kiud toetavad immuunvastust 
ja soolestiku tervist

• Eriti madal rasvasisaldus
  võimaldab pankreasel puhata 
  ja taastuda ning muudab   
  toidud sobivaks koertele, 
  kelle toit peab haigusseisundi 
  tõttu sisaldama vähe rasva
• Suur kalaõlist pärinevate 
  oomega-3-rasvhapete 
  sisaldus
• Toidud sisaldavad hüpoaller-   
  geenseid ja kergesti 
  seeditavaid koostisosi: 
  hüdrolüüsitud lõhe, tapiokk, 
  riisivalk, kartulivalk
• Vabad nukleotiidid toetavad 
  immuunfunktsiooni ja aitavad 
  soolel kiiresti paraneda
• AuraGuard toetab sooleseina 
  terviklikkust ja aitab säilitada 
  tervislikku mikrobioomi

• Suur kalaõlist pärinevate  
  oomega-3-rasvhapete 
  sisaldus
• Hüdrolüüsitud lõhevalk on 
  kergesti seeditav ja madala 
  allergeensusega
• Suur vitamiinide ja   
  mineraalide sisaldus 
  kompenseerib häirunud 
  imendumist
• Elektrolüütide suurendatud 
  sisaldus kompenseerib 
  vitamiinide, mineraalide ja 
  toitainete kao kõhulahtisuse  
  ja oksendamise korral

• Toidud sisaldavad vähe 
  erinevaid koostisosi ning 
  põhinevad madala allergeen-
  susega kergesti seeditaval 
  munal, lambalihal, hüdrolüüsi- 
  tud lõhevalgul ja riisil
• Suur vitamiinide ja 
  mineraalide sisaldus 
  kompenseerib häirunud 
  imendumist
• Elektrolüütide suurendatud 
  sisaldus kompenseerib 
  vitamiinide, mineraalide ja 
  toitainete kao kõhulahtisuse 
  ja oksendamise korral

• Suurendatud lahustuva ja 
  lahustumatu kiu sisaldus 
  toetab mao-sooletrakti mo-
  toorikat ja seedetrakti tervist
• Tänu madalale rasvasi-
  saldusele sobivad toidud 
  kolestaasi ohjamiseks ning 
  koertele, kelle toit peab 
  haigusseisundi tõttu sisalda-
  ma vähe rasva

Malabsorptsioon/maldigestioon    

Oksendamine    

Kõhulahtisus    

Akuutne gastroenteriit 

Peensoole bakteriaalne ülekasv (SIBO) 

Põletikuline soolehaigus (IBD)  

Pankreatiit    

Eksokriinne pankreasepuudulikkus (EPI)    

Lümfangiektaasia 

Hüperlipideemia  

Koliit   

Toiduallergia ja -talumatus   

Kiule vastav krooniline kõhulahtisus 

Kõhukinnisus 

TOITUDE SOOVITUSED VASTAVALT 
LOOMA KONDITSIOONILE*

TOIDUD SEEDETRAKTI 
HÄIRETEGA KOERTELE

*Kõige sobivam toit võib vastavalt konkreetse koera konditsioonile varieeruda

(konserv) (kuivtoit)

Edasimüüja: AS Dimedium, Roheline 9, Tähtvere, 61410 Tartu. 
SPECIFICTM toitudes orienteerumine on keeruline? Võtke minuga ühendust ja lepime kokku koolituse jaoks sobiva aja teie kliinikus.
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