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KOIRIEN IKIOMA RAVITSEMUSNEUVOJA

Natufin on koiran perus- ja erityisruokavalioiden 
suunnitteluun ja neuvontaan erikoistunut palvelu. 
Luomme kattavan ja yksilöllisen ohjeistuksen koiran 
ravinnon suhteen kaikkiin erityisiin tilanteisiin:

• ruokintamallin muutos 
• terveellinen laihduttaminen 
• alipainoiselle lihaa luiden päälle 
• ihon ja turkin hyvinvointi 
• ravintoaineiden puutokset 
• liikkuvuutta jäykkiin niveliin 
• ravitsemus sairauksien tukihoitona 
• ravitsemus ruoansulatuksen toiminnallisiin  
 häiriöihin

Ravitsemusneuvonnassa huomioidaan mm.  ympä-
ristötekijöiden ja jalostuksen vaikutus koiran ruoan-
sulatusfysiologiaan. Siinä paneudutaan mahdollisiin 
– nykykoiralle valitettavan tyypillisiin – ongelmiin ja 
niiden syihin.
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OIKEA RUOKAVALIO OIKEASSA KOHDASSA

Palvelu on kokonaisvaltaista ja yksilöllistä asiakas-
neuvontaa perustuen laajaan tietämykseen koirien 
ravintotarpeista:

• tiineen ja imettävän nartun ravinto 
• pentueen ravinto 
• ravinto terveelliseen kasvuun 
• ikääntyvän koiran onnellinen vanhuus 
• kilpailevan ja metsästävän koiran erityistarpeet  
 aktiivikaudella 
• jalostuskoiran ravinto 
• perusterveen koiran ravinto 
• oireilevan koiran ruokavalio ja tukihoito 
• sairaan/toipilaan koiran ruokavalio ja tukihoito 
• hoitomallit  liikalihavuuteen, syömättömyyteen  
 ja laihuuteen

Oireilevan, sairaan tai toipilaan koiran dieettiohjel-
ma muodostuu pääsääntöisesti yhteistyöhön eläin-
lääkärin kanssa tai perustuen hänen tekemäänsä 
diagnoosiin. Toipumista seurataan seurantakäyn-
neillä. Hoitoon sisältyvät ruokasuositukset ja dieetit 
koiralle sopivaa ruokintamallia käyttäen. 

ESITIEDOISTA SEURANTAAN 

Hoito koostuu vastaanottokäynnistä ja asiakkaan 
täyttämästä esitietolomakkeesta. Lomakkeella asia-
kas vastaa kysymyksiin koiransa tilasta, ruokinnasta, 
lääkkeiden käytöstä, oireista ja diagnosoiduista sai-
rauksista. Esitiedot ovat tärkeä osa kokonaisuutta, 
jotta hoidon saa mahdollisimman kattavaksi. Vas-
taanottokäynti kestää 1–1,5 tuntia ja siihen sisältyy 
kirjallinen ruokintasuositus. Seurantakäynti varataan 
vastaanotolla sopivaan ajankohtaan.

RAVINTOA – MISTÄÄN TINKIMÄTTÄ

Ruokatuotteet ovat tarkasti valikoituja koirasi par-
haaksi. 

Ravintolisät tulevat luotettavilta valmistajilta ja ovat 
pitkään markkinoilla olleita. Tutkimus- ja kehitystyötä 
näiden osalta tehdään jatkuvasti.

Kaikki palvelut ja tuotteet sopivat Natufinin terveelli-
sen ravitsemuksen ideologiaan.

RAVITSEMUSTIETOUTTA LAAJEMMIN

Palveluihin kuuluvat myös koiran ravitsemukseen liit-
tyvät luennoitsijapalvelut.

NATUFIN KOIRANEUVOLA

Koiran parasta ajatellen, vain parasta. Koiraneuvola 
jakaa tietoa ja opastusta hoitotoimenpiteisiin kuten 
tassu- ja kynsihuoltoon sekä silmien, korvien ja ham-
paiden puhdistukseen.  Neuvolaan ovat tervetulleita 
kaikki koirat, omistajineen, ikään katsomatta.

Koiraneuvola tarjoaa 
• terveystarkastusta 
• pennun kasvuseurantaa 
• painonseurantaa

Neuvola auttaa koiratoiminnasta kiinnostuneita oh-
jaamalla ja jakamalla infoa yhdistyksistä ja palvelun 
tarjoajista.


