
 

BARFeed Brewers yeast 

 

 Brewers yeast eli oluthiiva (Saccharomyces cerevisiae ) omaa 
korkealla pitoisuudella B-ryhmän vitamiineja, proteiineja, 
aminohappoja ja mineraaleja, kuten sinkkiä, fosforia, magnesiumia, 
seleeniä ja kromia. Hiivan sisältämien monimutkaisten yhdisteiden on 
havaittu vaikuttavan positiivisesti ihon ja turkin kuntoon ja laatuun, 

hermoston toimintaan sekä suoliston mikrobitasapainoon. Hiivasolut sisältävät mannanoligosakkarideja (MOS), 
jotka auttavat estämään haitallisten bakteerien kiinnittymistä suolen seinämiin, tukevat hyvien bakteerien 
kasvua ja auttavat suojaamaan suolistoseinämää ja näin parantamaan puolustuskykyä. Lisäksi hiiva tukee 
hyödyllisen mikroflooran kasvamista mahasuolikanavassa. Oluthiiva on myös luonnollinen 
työkalu mahasuolikanavan ja ruoansulatuksen vakauttamisessa eläimillä.  

 
Hyvä tietää: Hiivan väri ja haju todistavat sen laatua. Hiiva voi olla väriltään 
vaaleasta kermasta tummanruskeaan. Haluttu väri on puhdas väri - tumma väri kertoo 
sopimattomasta lämpökäsittelystä. Hiivan hajun ei pitäisi olla polttava vaan sen pitäisi tuoksua miellyttävästi 
oluelle tai leivälle.  
  

Huomaa: Ruokakaupasta löytyvät palahiivat ovat esimerkiksi aktiivisia hiivoja ja ne eivät sovi eläimille. Tällaiset 
hiivat voivat olla haitallisia ja aiheuttaa lisääntyneitä ilmavaivoja ja ruoansulatushäiriöitä. 

LUONNOLLISESTI TERVE 

BARFeed tuoteperhe on omistettu eläinten omistajille BARF-ruokavalion ja luonnollisen ravinnon tueksi. Ne 
sisältävät aktiivisia ainesosia, joilla on todistettu terveyttä edistävä vaikutus. Ne ovat vähän käsiteltyjä, jotta 
voidaan säilyttää biologisesti aktiivisten yhdisteiden ominaisuudet, toiminta ja suurin 
pitoisuus. Tuotantolinjoilla ei käytetä kuin luonnollisia raaka-aineita, eikä ollenkaan rehulaatuisia raaka-
aineita. Kaikki valmisteiden sisältämät raaka-aineet ovat lähtöisin hedelmistä, vihanneksista ja yrteistä  - 
tavoitteena ekologinen ja orgaaninen tuotesarja.  Koska raaka-aineiden laatu on niin korkea, on 
BARFeedien laatuluokka: HUMAN GRADE eli elintarvikekelpoinen.  

Tuotteet eivät sisällä: 

• säilöntäaineita 

• keinotekoisia väriaineita, 

• aromivahventeita 

• geneettisesti muunnettuja ainesosia (GMO). 

Tiivis ja valolta suojattu pakkaus on tae tuotteen turvallisuudesta ja ylläpitää samalla hyvää makua. 

SUOSITUSANNOSTUS: 

Kissat ja pienet koirat  - enintään 10 kg - 1 mitta / vrk (voidaan jakaa kahteen osaan, jos ruokitaan aamuin 

illoin) 

Koirat -  10-20 kg - 2 mitallista päivässä 

Suuret koirat  - yli 20 kg painaville  -  3 mittaa / päivä 

Pakkaus sisältää mitan. 1 mitta = n. 750mg. Purkissa 180g oluthiivaa. 

Analyyttiset raaka-aineet: 

raakavalkuainen 44%, öljyt ja rasvat 7%, tuhka 2% ja raakakuitu 22%. 

  

Hinta: 14€ 


