Golden Eagle – Suositukset -> astutus – emän ja pentujen ruokinta
2 viikkoa ennen astutusta – uros sekä narttu Power tai
Puppy ruokaan vahvistamaan siittiöiden ja
munasolujen hormonaalista kuntoa. Vahvat siittiöt ja
tehokkaasti hedelmöittyvät munasolut ovat
avainasemassa sikiön terveelliselle kehitykselle.

pennun ostajan ei tarvitse liotella tai kehitellä erillisiä
sekoituksia, vaan pelkkä kuiva nappula riittää.

Rakennusohjeet ovat geeneissä
Vahva siittiö on tehokas

Emä
Puppy ruualle n 3 viikkoa ennen synnytystä
vieroitukseen asti, mahdollisesti pitempään riippuen
rasituksen aiheuttamista vajauksesta palautumiseen.
Pennut
Esbilac emänmaitovastiketta emän
imetyksen rinnalle tarvittaessa,
Esbilac on lähes emänmaidon
kaltainen ja sopii myös orvoille
pennuille ainoana ravintona.

Genetiikan ohjatessa kasvua, ravintovaatimukset
muuttuvat. Kasvuun vaikuttavat geenit voidaan jakaa
kolmeen vaiheeseen, kasvugeenien hiljentyessä aina
vaiheen lopussa.
Vaihe I –

Pentu rakentaa elintärkeitä elimiä –
sydän, maksa, munuaiset, keuhkot jne
eli ravintovaatimus erittäin paljon
proteiineja, ruokana Puppy tai Power

Vaihe II -

Vaihe I päättyy ja aineenvaihdunta
kohdistaa ravinnon rungon (lue: luuston)
rakentamiselle. Ravintovaatimukset
muuttuvat radikaalisti, vähän kokonaisenergiaa eli valkuaista, rasvaa ja hiilihydraatteja. (Koira kasvaa 6-8 kk aikana
saman kuin ihminen 13 vuodessa ! ).
Indikaatio liiallisesta ravinnosta –
etutassut kääntyvät ulospäin, kaikki
ravinto kohdistuu näkyvimmin
värttinäluulle, joka ylikasvaa ja tämä
indikoi jokaisen nivelen saavan liikaa
ravintoa.

Vaihe III -

Rodusta riippuen, luutuminen pienillä
roduille n 12 kk, jättiroduilla jopa 16 kk.
Vasta kun luusto rakennettu (lue:
luutunut) hiljenevät nämä geenit ja
alkaa lihasten rakentaminen

Siirryttäessä kiinteään ravintoon,
kädenlämpöiseen veteen
sekoitetaan Esbilac ja lisätään
liotettuihin Puppy nappuloihin.
Hampaiden kehittyessä, toiseen
kuppiin pelkkiä kuivia nappuloita.
Pentujen alkaessa syömään myös kuivia, liotettu
voidaan pikkuhiljaa jättää pois. +6 viikon iässä pennut
yleisimmin jo pelkällä kuivalla nappulalla,
huolehdittava että puhdasta vettä AINA saatavilla.
Kuiva nappula kiihottaa syljen tuotantoa, joka
kiihdyttää ikenien aineenvaihduntaa ja edesauttaa
mm. vahvojen hampaiden kehitystä. Vastaavasti

Suositukset Golden Eagle ruuilla:






Pienillä roduilla suosituksena Puppy ja/tai Kana
koko kasvun ajaksi.
Keskikokoisilla roduilla Puppy n 4 kk asti, sen
jälkeen Kana, pitkäselkäisillä ohjeistus suuri
kokoisten rotujen mukaan.
Suuri rotuisille Puppy 12 viikkoisiksi, LGBP
luutumiseen asti.
Jättiroduilla Puppy 8 viikkoisiksi, LGBP
luutumiseen asti. Ravinnon kulutus on
yksilöllistö ja jos LGBP:llä kovimman kasvun
aikana (4-8 kk) tassut vieläkin kääntyvät, tähän
kasvuväliin Ankka.

Dorwest Herbs – vadelmanlehti tabletit
Vuosisatoja vanha
apukeino helpompaan
synnytykseen. Suositellaan
käytettäväksi, jos
naaraalla on ollut
vaikeuksia raskauden tai
synnytyksen aikana.
Tasapainottaen hormonitoimintaa joka nopeuttaa
jälkeisten ulostuloa vähentäen vuotoa.

Dorwest Herbs- Valkosipuli&Kreikanherne
Valkosipulin ja kreikanherneen yhdistelmä,
lisää vastustuskykyä
erilaisissa tulehduksissa,
piristää ruokahalua sekä
kohentaa ruuan
sulatusta.

On huomioitava painon vaikutus
kehittymättömille nivelille, pentu on pidettävä
hoikkana kasvuajan. Vastaavasti liian kova ja
aggressiivinen liikunta voi rikkoa nivelpintoja - ei
pakko lenkitystä yms ennen kuin luutuminen
tapahtunut.

Dorwest Herbs – Damiana&Kola
Perinteinen luonnontuote
energisyyden ja vitaalisuuden
puutteeseen.
Asiakkaiden kuvaava kommentti:
”Kuin Viagraa uroksille”.

Genetiikka kontrolloi kasvua, ruokinnalla voidaan
seurata genetiikan ohjaamaa kasvua ja rajoittaa
ylikasvua, joka on yleisin syy ylipainon ohella luuston
kasvuhäiriöihin.

Luontaistuotteet ja homeopatia
Monet ”vanhan kansan” konstit toimivat apuina
niin synnytyksessä kuin muissakin aineenvaihdunnan erikoistilanteissa. Näiden etuna on se
vastakohta lääkkeille, ne eivät pakota kehon
toimintoja vaan tukevat aineenvaihduntaa, joten
niillä ei ole sivuvaikutuksia. Edellytyksenä niiden
toimivuudelle on aina kehon aineenvaihdunnallinen tila, mitä parempi, sen
tehokkaampia.

Homeopatia
Homeopatia on ikivanha
hoitokeino, jolla tuetaan
aineenvaihduntaa antamalla
sille signaaleja määrättyihin
toimintoihin
Caulophyllum 30C - Auttaa synnytyksessä ja nopeasti
lisää supistuksia edistäen synnytystä.
Gelsemium 30C - vähentämään uroksen seksuaalista
kiihotusta, varsinkin jos juoksuaikainen narttu lähellä
aiheuttamassa kiihotusta.

