
Nutrolin Puppy & Mom 
Varmista, että pennustasi kasvaa oppivainen ja reipas koira! Nutrolin® Puppy & Mom -
valmisteella on myönteinen vaikutus pennun aivojen ja silmien kehitykselle ja se 
edistää pennun oppimiskykyä. Runsaasti Omega-3 -rasvahappoja sisältävä valmiste 
suositellaan lisättäväksi tiineen koiran ruokavalioon viimeistään tiineyden viimeisen 
kolmanneksen alussa ja jatkettavan sen käyttöä aina imetyksen päättymiseen asti ja 
pennuilla 6-8 kk ikään saakka. Tutkimustulokset osoittavat, että sikiökaudella ja 
varhaisina kasvukuukausina annettu kalaöljyn Omega-3 DHA lisää pennun 

koulutettavuutta. Tämä on merkittävä huomio erityisesti tulevien harrastus- ja työkoirien kannalta, mutta 
myös kotikoiran virkaa hoitavien koirien kohdalla. 
 

Nutrolin® Puppy & Mom on 100 % luonnollinen, puhdas rasvahappovalmiste, joka koostuu 
muokkaamattomista öljyistä ja luonnollisista antioksidantteina käytetyistä vitamiineista. DHA-rasvahapot 
saadaan syvänmerenkaloista ja välttämättömät rasvahapot (linolihappo LA ja alfalinoleenihappo ALA) 
auringonkukka- ja pellavaöljystä. Kasviöljylisä stabiloi tuotteen pennuille turvalliseksi ja samalla se hoitaa 
pennun ihoa ja turkkia. Tuotteen korkea laatu näkyy sen kirkkaana värinä ja mietona tuoksuna. Tutkimukset 
osoittavat, että hapettuneet lohi- ja muut kalaöljyt rasittavat kasvavan pennun immuunipuolustusta ja 
aiheuttavat sille jopa luustonkasvun häiriöitä. 
 
DHA-lisäys saattaa vaikuttaa myönteisesti myös pennun hajuaistin kehitykseen ja luoda pohjan aikuisiän 
hyvälle ihon terveydelle. 
 
Hedelmällisyys ja omega-3-rasvahapot 
Jos jalostusnartun elimistön omega-3-rasvahappojen taso on alhainen, se voi heikentää tiinehtymistä ja 
pienentää pentueen kokoa. Yli 17 000 koiran astutusta käsittävässä tutkimuksessa todettiin, että runsaasti 
omega-3-rasvahappoja sisältävä ruokinta paransi tiinehtymistä, vähensi kuolleina syntyneiden pentujen 
lukumäärää ja piti yllä pentuekokoa toistuvien tiineyksien välillä (Kelley 2000). Tästä syystä suosittelemme, 
että jos nartulla on ollut pentue jo aiemmin, sille on hyvä aloittaa Nutrolin® Puppy & Mom annostelu jo 
viikkoja ennen astutusta. 
 
Öljy on pakattu kierrätettävään alumiinipulloon, joka antaa 
suojan valolta ja hapelta. Helppo annostella päivittäin 
koiran ruuan joukkoon! Avaamattomana säilyy 
huoneenlämmössä, avattuna 4 kk jääkaapissa. 
 
Valmistusaineet: 
Kalaöljy - omega-3 DHA 160 mg/ml 
 
Luonnolliset lisäaineet kasviöljyssä: 
E-vitamiini (d-alfa-tokoferoli) 2,5 mg/ml 
Tokoferoliuute 
Rosmariiniuute 
 
Pullokoot: 150 ml, 450 ml 
 
Annostus: 
 
Emon päiväannos astutuksesta vieroitukseen: 

Koiran paino kg ml 

5 1,25 

10 2,5 

20 5 

40 7,5 

70 10 

 
Pennulle 8 kk ikään 1 ml / 3 kg.     

Hinta:  

150ml – 16,90€ 

450ml – 33,90€ 

 


