Ihon- ja turkinhoito lisäravinteilla
Saamme jatkuvasti sähköpostia ympärimaata kuluttajilta, jotka epätoivoisesti hakevat apua
kutisevien koirien ongelmiin ja olemme näillä hoito-ohjeillamme menestyksellä hoitaneet jo
satoja koiria, myös veritesteillä allergisiksi todettuja.
Oheisen ohjeen mukaisesti pääsevät onnistuneesti hoitamaan vähintään 90 % kaikista
kutisevista koirista.
Yleisimmin asiakkaat hakevat erilaisia vitamiini- ja/tai hivenainelisiä tai helokki-tuotteita
kutisevien koirien ongelmiin ja heille myydään mitä he haluavat. Useimmiten ei ajatella
vaihtoehtoja ja tuotteiden tehoja, yksipuolinen vitamiinin tai hivenaineen lisääminen ei ole
tehokkain hoitokeino.
MirraCoat Special Care valittiin Otus-messuilla vuoden lisäravinteeksi sen monipuolisuuden
vuoksi, samasta tuotteesta löytyy kaikki tarvittava.
Koiran iho tarvitsee Omega-3 ja Omega-6 rasvahappojen lisäksi myös A-vitamiinia, E-vitamiinia, B3vitamiinia sekä biotiinia ja sinkkiä, kaikkia näitä yhdessä. MirraCoat on markkinoiden ainoa tuote, joka
sisältää nämä kaikki yhdessä, tasapainotettuna koiran ja kissan aineenvaihduntaan.
Vertailuna muutamia markkinoilla iho/turkkiongelmiin myytävistä tuotteista ja niiden sisällöstä:
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MirraCoat lisäravinteella avulla voit yhdellä tuotteella hoitaa kaikki iho- ja turkkiongelmaiset koirat.
Saat parempia tuloksia etkä tarvitse tuhottomasti eri tuotteita, jotka saattavat aiheuttaa epätapainoja
koiraan yksipuolisuutensa vuoksi.
HUOM ! Pelkkä sinkin lisääminen saattaa aiheuttaa vakavia muutoksia koiran vastustuskyvyn
toiminnassa ! Ylimääräinen sinkki estää kuparin imeytymistä, jolloin koira ei pysty valmistamaan
vastustuskyvyn tarvitsemia valkosoluja kuparin puutteen vuoksi.

Ohje ihon ja turkin hoitoon:
Kutiseva koira tai kiilloton turkki johtuvat yleisimmin ravintoaineiden
puutoksista tai epätasapainoista, harvemmin todellisesta ruoka-aine allergiasta.
Aikaisempi ruokavalio ratkaisee hoitoon tarvittavat aineet:
Monipuolinen ruokavalio - Herkille koirille Eagle Premium Select
Aktiivisille Eagle Natural Lamb&Rice tai Holistic
Erittäin aktiivisille Eagle Original Adult tai Power
Erikoisruokavalio

- Allergia tai herkkyyttä ruoka-aineille.
Eagle Premium Select tai James Wellbeloved kalkkuna tai ankka riisi.

Ihon/turkinhoito

- MirraCoat lisäravinne. Sisältää kaikki ihon tarvitsemat ravintoaineet.
Omega-3 ja Omega-6 rasvahappoja, biotiinia, sinkkiä, A-,E- sekä B3vitamiineja.

Vastustuskyvyn nosto
Kuona-aineiden poisto

- Dorwest Herbs Valkosipuli-kreikanherne nostaa vastustuskykyä sekä
auttaa kuona- aineiden poistossa.
- Dorwest Herbs sekavihannes tabletit tai Doggy-De-Tox
vaikeammissa tapauksissa

Ohjeistuksena: kutina selvästi vähenee n.2 viikon kuluttua hoidon aloituksesta, kokonaisuudessaan
hoitoa tulisi jatkaa 60 vuorokautta, joka on aika jona koiran ihon solut uusiutuvat
kokonaan.
1. Kiilloton turkki
Ravintopohja mahdollisesti puutteellinen Omega-3 ja Omega-6 öljyjen tai biotiini/sinkki
puutoksen vuoksi.
a) Mirracoat lisäravinne turkin hoitoon.
HUOM ! Karkeakarvaisille vain ½ annos
2. Kutiseva koira – ruokavaliona kasvispohjainen ruoka
Ravintoaine pitoisuus alhainen, ruokavalion muutos sekä ilmeinen lisäravinteiden tarve
a) Eagle Premium Select
b) Mirracoat lisäravinne ihon/turkin hoitoon
c) Valkosipuli-kreikanherne tabletit
3. Kutiseva koira – ruokavaliona yksipuolinen lihapohjainen ruoka
Ruokavalion muutos monipuolisemmaksi sekä lisäravinteet tasaamaan epätasapainot
a) Eagle Premium Select/Natural/Adult
b) Mirracoat lisäravinne ihon/turkin hoitoon
c) Valkosipuli-kreikanherne tabletit
4. Kutiseva koira – Iho rikki, lisäksi mahdollisia allergioita ja tulehduksia
Ruokavalion muutos monipuolisemmaksi sekä lisäravinteet tasaamaan epätasapainot
a) Eagle Premium Select/James Wellbeloved hypo-allergiset ruuat
b) Mirracoat lisäravinne ihon/turkin hoitoon
c) Valkosipuli-kreikanherne tabletit
d) Sekavihannes tabletit kuona-aineiden poistoon.
Lisätietoja www.shetland.fi tai sähköposti shetland@shetland.fi
Jos koira on todella sairas, käänny aina eläinlääkärin puoleen.

Tuoteselosteet:
Eagle Original Adult:
Porsas, maissi, riisi, kana, maissialkiojauho, kananrasva (säilöntäaineina vitamiinit ja
rosmariini), kuivattu sokerijuurikkaankuitu, Atlantin silli, panimohiiva, kananmuna,
pellavansiemen, suola, kalium, DL-metioniini, A-vitamiini, D3-vitamiini, E-vitamiini,
riboflaviini, B12 vitamiini,d-pantoneenihappo, niasiini, koliini, pyridoksiini, tiamiini,
foolihappo, askorbiinihappo, biotiini, inositooli, kuivattu merilevä, polysakkariini, sinkki,
rauta, manganeesi, kupari, koboltti, jodi, seleeni, yucca palmulilja, maitohappobakteerit.

Eagle Natural Lamb&Rice
Lammas, riisi, maissi, kauralese, kana, kuivattu sokerijuurikkaankuitu, kananrasva
(säilöntäaineina vitamiinit ja rosmariini), maissialkiojauho, panimohiiva, Atlantin silli,
pellavansiemen, kananmuna, suola, kalium, glukosamiini, DL-metioniini, A-vitamiini,
D3-vitamiini, E-vitamiini, riboflaviini, B12 vitamiini,d-pantoneenihappo, niasiini, koliini,
pyridoksiini, tiamiini, foolihappo, askorbiinihappo, biotiini, inositooli, kuivattu merilevä,
polysakkariini, sinkki, rauta, manganeesi, kupari, koboltti, jodi, seleeni, yucca palmulilja,
maitohappobakteerit

Eagle Premium Select
Lammas, tummariisi, panimoriisi, kananrasva (säilöntäaineina vitamiinit ja rosmariini),
kuivattu sokerijuurikkaankuitu, pellavansiemen, panimohiiva, riisilese, kananmuna, suola,
kalium, DL-metioniini, A-vitamiini, D3-vitamiini, E-vitamiini, riboflaviini, B12
vitamiini,d-pantoneenihappo, niasiini, koliini, pyridoksiini, tiamiini, foolihappo,
askorbiinihappo, biotiini, inositooli, kuivattu merilevä, polysakkariini, sinkki, rauta,
manganeesi, kupari, koboltti, jodi, seleeni, yucca palmulilja, maitohappobakteerit

James Wellbeloved Kalkkunariisi (min. 26 % kalkkuna, min.26 % riisiä, 20 %
kaura)
Riisi, kalkkuna, kaura, kalkkuna liemi, pellava.öljy, juurikasjauho, kalkkunan rasva,
alfalfa, merilevä, DL-Metioniini, lysiini , theoniini, sinkki.

James Wellbeloved Ankkariisi (min. 27 % ankka, min.26 % riisiä, 20 % kaura)
Riisi, ankka, kaura, ankka liemi, pellava.öljy, ankan rasva, alfalfa, merilevä, DLMetioniini, lysiini , theoniini, sinkki.

MirraCoat
Omega-3, Omega-6, sinkki, A-vitamiini, B3-vitamiini, E-vitamiini ja biotiini.

Valkosipuli-kreikanherne
Kreikanherne jauhe ja valkosipulin öljy.

Sekavihannes
Jauhetut vesikrassi, sellerinsiemen, piparjuuri, selleri ja persilja

Shetland Oy
MIRRA-COAT® SPECIAL CARE
Korkeatehoinen lisäravinne, joka on apukeino korjaamaan vakavia rakenteellisia ihon vajavuuksia
sekä edesauttamaan ihon ja turkin kunnossapitoa. Parannukset ilmenevät jo 2 viikon käytön jälkeen.
* Välttämättömiä rasvahappoja
-

solukalvon muodostaja
parantaa ihon vastustuskykyä

* A-vitamiini
estää karvan juuritupen tulehdusta
* E-vitamiini
ehkäisee solun hapettumista
aktivoi rasvahappo aineenvaihduntaa
* B6-vitamiini
ehkäisee ihotauteja ja karvan lähtöä
aktivoi rasvahappo- ja valkuaisaineaineenvaihduntaa
* Biotiini
ehkäisee hilseen muodostusta ja karvan lähtöä

-

nostaa karvan väriä ja kiiltoa

-

aktivoi rasvahappo- ja valkuaisaineaineenvaihduntaa

* Sinkki
ehkäisee hilseenmuodostusta ja karvanlähtöä
aktivoi rasvahappojen aineenvaihduntaa

KÄYTTÖOHJEET
Jauhe: Yksi ruokalusikallinen päivittäin koiran
ravintoon per 9 kg elopainoa
Tiiviste: 1 teelusikallinen päivittäin koiran
ravintoon per 9 kg elopainoa. Karkeakarvaisille
roduille puolet suositellusta määrästä. Suurempi
määrä saattaa aiheuttaa turkin pehmenemistä.
VAKUUSTODISTUS
Jauhe

* Ei sisällä D-vitamiinia !
- ylimääräinen D-vitamiini aiheuttaa luuston
kasvuhäiriöitä sekä kalkkeutumista.
KÄYTTÖTARKOITUS
Suositellaan käytettäväksi lisäravinteena koirille jotka
kärsivät karvanlähdöstä, kutinasta, himmeästä turkista
tai hilseilevästä, kuivasta ihosta.
Hyvä lisä käytettäväksi myös ihon kuntoon saamiseksi
haavojen, loisten tai allergisten reaktioiden hoidon
jälkeen

Linoli happoja
Sinkki
A-vitamiini
E-vitamiini
B6-vitamiini
Biotiini

Neste

10 %
50 %
min. 495
840 mg/kg
min. 82500 145500 IU/kg
min. 340
13500 IU/kg
min. 65
108 mg/kg
min 1,04
0,8 mg/kg

Tuoteseloste:
Jauhe: Soijajauho, soijapapuöljy, sokeri, auringonkukkaöljy, soijaöljy, piidioksidi, sinkki, E-vitamiini, A-vitamiini,
pydodoksiini, biotiini.
Tiiviste: Soijaöljy, auringonkukkaöljy, vesi, sinkki, Evitamiini, lesitiinii, propionihappo, A-vitamiini, pydodoksiini,
biotiini. Säilötty vitamiineilla
Parasta ennen päiväys pakkauksessa.
Säilytetään kuivassa ja viileässä

Shetland Oy
Yrityspiha 4
00390 Helsinki

www.shetland.fi
shetland@shetland.fi

Puh: 09-5486325
Fax: 09-5471280

MIRRA-COAT for CATS
Korkeatehoinen lisäravinne, joka on apukeino korjaamaan vakavia rakenteellisia ihon vajavuuksia sekä
edesauttamaan ihon ja turkin kunnossapitoa. Parannukset ilmenevät jo 2 viikon käytön jälkeen.
* Välttämättömiä rasvahappoja
-

MIRRA-COAT TIIVISTE

solukalvon muodostaja
parantaa ihon vastustuskykyä

* A-vitamiini
estää karvan juuritupen tulehdusta
* E-vitamiini
ehkäisee solun hapettumista
aktivoi rasvahappo aineenvaihduntaa
* B6-vitamiini
ehkäisee ihotauteja ja karvan lähtöä
aktivoi rasvahappo- ja valkuaisaineaineenvaihduntaa
* Biotiini
ehkäisee hilseen muodostusta ja karvan lähtöä

-

nostaa karvan väriä ja kiiltoa

-

aktivoi rasvahappo- ja valkuaisaineaineenvaihduntaa

* Sinkki
ehkäisee hilseenmuodostusta ja karvanlähtöä
aktivoi rasvahappojen aineenvaihduntaa

KÄYTTÖOHJEET:

Tarkoituksen mukainen korkea valkuaispitoinen
lisäravinne nesteenä.
- ei sisällä lääkkeitä
- ei sisällä väriaineita

Sinun tulisi nähdä parannusta kissan ihossa
ja turkissa n. 2 viikon käytön jälkeen. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteyttä eläinlääkäriin.

Ravista pulloa. Lisää ruuan päälle ½
teelusikallista (n.2,5 ml eli 3-4
pumppauksellista) jokaista 2.7 kg
elopainoa kohden.

VAKUUSTODISTUS:
KÄYTTÖTARKOITUS
Suositellaan käytettäväksi kissoille jotka kärsivät
karvanlähdöstä, kutinasta, himmeästä turkista tai
hilseilevästä, kuivasta ihosta. Hyvä lisä käytettäväksi
myös ihon kuntoon saamiseksi haavojen, loisten tai
allergisten reaktioiden hoidon jälkeen.

Arankinodi happo
Linoli happo (Omega-6)
Sinkki
A-vitamiini
E-vitamiini
B6-vitamiini
Biotiini

min.
0,02 %
min.
48,5 %
min.
225 mg/kg
min. 225,000 IU/kg
min.
1,450 IU/kg
min.
90 mg/kg
min
1,20 mg/kg

Tuoteseloste: Kasvisöljy, vesi, E-vitamiini,
kalaöljy, lesitiini, sinkki, A-vitamiini, pyrodiksiini,
biotiini, säilötty vitamiineilla.

Shetland Oy
Yrityspiha 4
00390 Helsinki

www.shetland.fi
shetland@shetland.fi

Puh: 09-5486325
Fax: 09-5471280

