
FitDog 
Lisäravinteet aktiivisille koirille

*Nesteytys
*Energia 
*Palautus



Ongelma
• Harrastus- ja kilpailukoirat voidaan nykyään 

rinnastaa huippu-urheilijoihin 

• Koirat ovat kovassa fyysisessä rasituksessa 

• Koirien maksimaalisen suorituskyvyn ja 
palautumisen varmistaminen ovat 
avainasemassa, kun halutaan menestyä

• Ihmisten ja hevosten urheilulisäravinteet eivät 
sovi koiran elimistölle, koska koiran fysiologia on 
täysin erilainen (koira ei esimerkiksi hikoile 
samalla tavalla kuin ihminen)

• Koirat tarvitsevat omiin spesifeihin tarpeisiinsa 
kehitettyjä urheilulisäravinteita 



Ratkaisu

• FitDog Finland Oy on 
ensimmäisenä suomalaisena 
yrityksenä kehittänyt oman 
reseptiikan urheilukoirien 
lisäravinteisiin 

• FitDog on tuonut vuosien 2012-
2014 aikana markkinoille neljä 
tuotetta, joilla voidaan varmistaa 
nesteytys, energiantäydennys ja 
palautuminen



Tuotekehitystiimi

• Riitta Kempe, MMM, Tutkija, MM-tason valjakkoajaja. 
Suomen arvostetuimpia koirien ravitsemusasiantuntijoita.

• Minna Leppänen, Eläinlääketieteen tohtori, 
pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri, MBA.

• Katja Honkasalo, Elintarviketekniikan insinööri. 

• Jukka Kaitaranta, FT, Dos. Elintarviketekniikan asiantuntija.



Tuotetarjonta

Energy & Rehydrate 
energia – ja 
nesteytysjuomajauhe

• Nesteytykseen 
• Lisäenergiaksi

Ennen suoritusta Suorituksen jälkeen

Energy & Rehydrate 
energia – ja 
nesteytysjuomajauhe

FitDog Boost 
energiapatukka

• Nestetasapainon 
ylläpitoon

• Lisäenergiaksi

Suorituksen aikana

FitDog Recovery 
palautusjuomajauhe/
valmis juoma

• Nesteytykseen 
• Energiavarastojen 

täydennykseen  



Kenelle ?

Agilitykoirat

Metsästyskoirat

ValjakkokoiratPalvelus- ja virkakoiratNäyttelykoirat

Paimennuskoirat

Paljon liikkuvat 
kotikoirat



Nesteytys-, energia- ja 
palautustuotteet harjoittelun tukena 



Onnistuneen suorituksen edellytykset 

1.  Hyvä nestetasapaino

– Nestetankkaus ennen suoritusta

– Pitkän suorituksen aikana pienet nesteannokset

2. Riittävä energiavarasto

– Maha tyhjä, kiinteää ruokaa ei suositella annettavaksi ennen suoritusta

3.  Tehokas palautuminen

– Nesteytys

– Energiavarastojen palautuminen

Lisäravinteet eivät korvaa perusruokinnan 
puutteita. Laadukas perusruoka täydennettynä 
oikeilla lisäravinteilla takaa parhaan lopputuloksen.



1. HYVÄ NESTETASAPAINO



Koiran nestetasapainosta huolehtiminen  

• Koiran ruumiinlämpö nousee helposti ja elimistö kuivuu nopeasti 

• Rasitus lisää nesteen poistumista elimistöstä

• Nestetarpeeseen vaikuttaa ympäristön lämpötila mutta myös kylmässä 
lämpötilassa koira voi kärsiä nestehukasta

• Vuorokauden nestetarve keskimäärin 0,5-1dl/kg normaalioloissa, 
urheilukoira (20kg) kuluttaa vettä kotioloissa noin 1,5l päivässä 

– Suoritus aiheuttaa lisätarvetta nesteen määrään ! 

• Jo 3-4% nestehukka heikentää suoritusta

• 7-8% nestehukka vaatii tehokasta hoitoa, jotta se ei johda 
hengenvaaralliseen, jopa korjautumattomaan tilaan



Koiran nesteyttäminen ja juottaminen  ennen suoritusta

• Juominen on monta kertaa koiralle vaikeaa, kun ympärillä 
tapahtuu ja menohalut ovat kovat. Siksi veteen on syytä lisätä 
ainesosia, jotka tekevät siitä maukkaampaa

• FitDog Energy & Rehydrate:n avulla juomavettä voi maustaa 
koiralle herkulliseksi sekä tarvittaessa antaa sille myös 
nestemäistä lisäenergiaa antamatta kuitenkaan kiinteää 
ruokaa, joka täyttää vatsaa.

• Nesteytys jo 1-2 päivää ennen suoritusta suositeltavaa 
riippuen tulevan rasituksen määrästä.



Vinkkejä nesteytykseen 

• Nesteytys suoritetaan pieninä kerta-annoksina useita kertoja, aloitettava 
viimeistään suoritusta/kilpailua edeltävänä päivänä 

• Esim, jos lauantaina koiralla on edessä rankka fyysinen suoritus, nestetankkaus 
suoritetaan 
– Torstai- illasta lähtien tai viimeistään perjantaina  2-3 kertaa pieniä 1,5-2dl annoksia Energy & 

Rehydrate -nesteytysjuomaa

– Suorituspäivän aamuna vielä 1-2 annosta mieluiten 3-8 tuntia ennen suoritusta

– Viimeinen juotto ennen suoritusta tarvittaessa (pieni määrä) n. 1-2 tuntia ennen suoritusta

• Pieniä nesteannoksia (1-1,5dl) pitkäkestoisen suorituksen aikana

• Tehokas nesteytys välittömästi suorituksen jälkeen FitDog Recovery 
palautusjuomalla!

– Nestevajaus heikentää suoliston toimintaa

– Nestevajaus heikentää ravinnon imeytymistä ja energiavarastojen 
palautumista

• Nesteytys tulee muistaa myös muutoin kuin urheilusuoritusten yhteydessä, 
esim. ripuloiva koira, iäkkäät koirat, tiineet ja imettävät nartut,  jotka eivät 
usein juo itsenäisesti tarpeeksi 



Nesteytykseen: 
FitDog Energy & Rehydrate 

• Maistuva rasvapitoinen jauhe, jota useimmat 
nirsotkin koirat juovat mielellään

• Oikein annosteltuna varmistaa riittävän 
nesteytyksen

• Nesteytyskäytössä jauhetta voi 
annostella pienen määrän veteen 



2. RIITTÄVÄ ENERGIAVARASTO 
SUORITUKSEEN LÄHDETTÄESSÄ



Rasituksen vaikutus koiran 
energiantarpeeseen

• Keskimäärin koiran energiantarve lisääntyy 10% jokaista koiran tekemää 
työtuntia kohden 

• Jos koiran suoritus on lyhytkestoinen tehosuoritus, kuten agility, lisääntyy 
koiran energiantarve n. 10-20%. Agilitykoiran kokonaissuoritus 
kilpailupäivän aikana vastaa kuitenkin rasitustasoltaan kestävyyssuoritusta.

• Metsästys- ja paimenkoirilla energiantarve keskimäärin kaksinkertaistuu 
työpäivien aikana

• Suurin energiankulutus on äärioloissa työskentelevillä valjakkokoirilla, 
joiden energiantarve voi nousta kolmin- tai nelinkertaiseksi ylläpitotasoon 
nähden.

• Mitä pidempikestoinen suoritus, sitä enemmän koiran energiantuotanto 
tukeutuu rasvoihin.

(Riitta Kempe 2013)



Energiavarastot täyteen ennen 
suoritusta 1/2

• Energian aliruokinta alentaa koiran suorituskykyä

• Energiavajauksen syitä voivat olla esimerkiksi koiran huono 
ruokahalu tai lihasten glykogeenivarastojen epätäydellinen 
palautuminen rasitusten välillä

• Ruokinta juuri ennen suoritusta lisää turhaan koiran elopainoa 
ja saattaa rajoittaa hengitystilavuutta

• Ruuansulatus myös lisää lämmön muodostusta ja veden 
tarvetta 

• Suoritukseen olisikin aina lähdettävä täysillä energiavarastoilla 
mutta tyhjällä vatsalla, jotta suorituskyky ja nopeus eivät 
kärsisi 

(Riitta Kempe 2013)



Energiavarastot täyteen ennen suoritusta 2/2:
FitDog Energy & Rehydrate 

• Ennen suoritusta koiralle voi antaa lisäenergiaa FitDog Energy 
& Rehydrate -juomaa juottamalla 3-8 tuntia ennen suoritusta

• Tarvittaessa energiantäydennyksen voi aloittaa jo edellisenä 
päivänä nesteytyksen tapaan ( pitkäkestoiset ja raskaat 
suoritukset)

• Energy & Rehydrate –juoma sisältää helposti hyödynnettävää 
energiaa

– Runsaasti rasvaa

– Ei liikaa vatsan täytettä

– Valkuaista

– Hiilihydraattia

– Liha-aromi



Suorituksen aikana

• Koirat, jotka juovat myös rasituksen aikana (n. 1-2dl/krt) 
ylläpitävät paremmin nestetasapainoa

• Juota koiraa päivän aikana Energy & Rehydrate –juomalla tai 
anna lisäenergiaa Boost-energiapatukasta

• Jos koira työskentelee pitkiä aikoja kerrallaan, 2-3 tunnin 
välein annettavat pienet välipalat  tukevat hyvin koiran 
suorituskykyä 
– FitDog Boost Energiapatukka sopii hyvin tähän tarkoitukseen 



FitDog BOOST Energiapatukka

• Rasvapitoinen tuote, josta koira saa nopeasti tarvittavaa 
lisäenergiaa pitkiin suorituksiin 

– Runsaasti rasvaa (30%) 

– Proteiinia (19%)

– Hiilihydraattia (32%)

– Lihan aromi

Tuotetta käytetään koiran energiavarastojen täydentämiseen ennen suoritusta sekä suorituksen aikana. 
Annostelu: noin viidesosa energiapatukkaa 10:tä painokiloa kohti. Suorituksen kestosta ja rasituksesta riippuen 

kerta-annos voidaan antaa 2-3 tunnin välein.



3. TEHOKAS PALAUTUMINEN 



Suorituksen jälkeen

• Kovasta harjoituksesta tai kilpailusta seuraa 
nestevajaus, energiavarastojen tyhjentyminen 
ja kehon väsyminen 

• Rasituksen jälkeen alkaa välittömästi 
palautumisvaihe 

• Oikein valitun ravinnon avulla tämä vaihe 
tehostuu ja lyhenee merkittävästi

(Riitta Kempe 2013)



Suorituksen jälkeinen palautuminen

• Nestevajeen korjauksen lisäksi elimistön glykogeenivarastojen 
palauttaminen on tärkeää

– Energiavarastot täyteen

– Hiilihydraattitankkaus

– Optimaalisesti koira saa sekä nesteen että hiilihydraatit yhdessä 
palautusjuoman muodossa

– Palautusjuoma annostellaan puolen tunnin sisään rasituksen loputtua. 
Koiraa voi juottaa useammassa pienessä erässä.

• Mikäli koira palautuu huonosti, se näkyy helposti seuraavan päivän 
suorituskyvyssä (huom. Peräkkäisinä päivinä rasitukseen joutuvat koirat 
kuten agility- ja metsästyskoirat!)

(Riitta Kempe 2013)



FitDog Recovery – palautusjuomajauhe/
valmis juoma

• Tavoitteena nopea ja tehokas palautuminen rasituksen jälkeen

• Yhdistetty neste- ja energiatankkaus mahdollisimman pian rasituksen 
jälkeen

– Nestepuutos heikentää ravintoaineiden imeytymistä ja elimistön kykyä 
käyttää ravinteita

– Pelkällä energiatankkauksella ei saada optimaalista tehoa, jos samalla 
ei korjata nestetasapainoa

• Helposti veteen sekoittuva jauhe

• Hyvä maistuvuus

– Lihan ja maksan aromit

• Ohjeannoksella saadaan isotoninen liuos

• Tehokas nesteen imeytyminen

• Tehokas glykogeenivarastojen palautuminen



FitDog Recovery – palautusjuomajauhe/ 
valmis juoma

– Maltodekstriini

• Maissitärkkelyksestä valmistettu hiilihydraatti, ei sovi maissiallergisille 
koirille ! 

• Imeytyy nopeasti

• Tehokas glykogeenivarastojen palautuminen

– B-vitamiinit

• Merkittävä rooli energia-aineenvaihdunnassa

• Liikunta lisää B-ryhmän vitamiinien tarvetta 2-3 kertaiseksi

• Tarvitaan kudosten kasvuun ja rasituksen aiheuttamien kudosvaurioiden 
korjaamiseen

– E-vitamiini (alfa-tokoferoli)

• Antioksidantti

• Merkittävä rooli lihasten suojaamisessa rasituksen aiheuttamilta vaurioilta

• Suojaa myös immuunijärjestelmän soluja stressitilojen (rasitus) 
aiheuttamilta vaurioilta



FitDog Recovery – palautusjuomajauhe/
valmis juoma

• C-vitamiini (askorbiinihappo)

– Antioksidantti

– Rasitus lisää C-vitamiinin tarvetta

– Osallistuu solujen suojaamiseen ja rasituksen aiheuttamien vaurioiden 
korjaamiseen

• Magnesium (Mg)

– Runsas liikunta lisää Mg-tarvetta

– Merkittävä rooli hermoimpulssien kuljetuksessa

– Krooninen puutos voi aiheuttaa mm.

• Kestävyysominaisuuksien heikkenemistä

• Lihasheikkoutta ja kramppeja

• Työskentelyhaluttomuutta



FitDog Recovery – palautusjuomajauhe/
valmis juoma

• Tuotteeseen ei ole lisätty elektrolyyttejä sillä ne eivät ole tarpeellisia 
koirien urheilulisäravinteissa

• Koira ei juurikaan menetä elektrolyyttejä rasituksessa, sillä se ei hikoile 
samalla tavalla kuin esim. ihminen

• Ylimääräinen elektrolyyttilisä voi olla haitallinen

• Sisältää vain hyvin vähän suolaa (natriumkloridi)

• Ripuli aiheuttaa elektrolyyttivajetta

• Rankasti ripuloivan koiran neste-ja energiavajeen
korjaamiseksi FitDog-palautusjuoman lisäksi  
voi antaa sopivaa elektrolyyttiliuosta



Esimerkkejä käytöstä: agilitykoiran 
kisapäivä/metsästyskoiran jahtipäivä

• Lauantaina kisat/jahti: perjantain aikana energia- ja nestetankkaus Energy 
& Rehydrate -juomalla, esim 2-3 x 1,5-2 dl kerralla

• La aamuna: Energian ja nesteen tankkaus Energy & Rehydrate -juomalla, 
1-2 dl, mielellään 3-8 tuntia ennen suoritusta. Juuri ennen suoritusta voit 
antaa vielä hyvin pieniä määriä nestettä koiralle.

• Ratojen välillä/metsästystauolla: Energian ja nesteen tankkaus 1-2 dl 
Energy & Rehydrate -juomalla

• Kisapäivän/jahdin jälkeen Recovery- palautusjuomaa 30 min kuluessa 
rasituksen loppumisesta

• Jos koira on kovin rasittunut, sitä voi nesteyttää vielä suoritusta 
seuraavana päivänä Energy & Rehydrate -juomalla



Yleisiä vinkkejä tuotteiden käyttöön
• Mikäli koiralle ei ole pennusta asti opetettu juottorutiineja 

suoritusten ja kisatilanteiden yhteydessä, se pitää totuttaa 
juomiseen kuten muihinkin uusiin asioihin

• Osa koirista juo todella huonosti stressaavissa tilanteissa 

• Koirat on totutettava juomien makuun, esim. Recovery ei 
välttämättä maistu heti sellaisenaan nirsommille koirille, joten 
koiraa voi houkutella juomaan laittamalla esimerkiksi 
nameja/ruokaa juoman sekaan. 

• Ajan kanssa kärsivällisesti opetettuna useimmat nirsotkin 
koirat oppivat juomaan suoritusten yhteydessä ja 
kisatilanteissa. 

• Koiran voi myös opettaa juomaan sporttipullosta.



Yleisiä vinkkejä tuotteiden käyttöön

• FitDog –tuotteet sopivat myös pennuille, iäkkäille koirille sekä 
tiineille ja imettäville nartuille. Näille on usein nesteytys 
tärkeää esimerkiksi kuumalla säällä tai synnytyksen 
yhteydessä

• Kun nesteytät koiraa, tarjoa nestettä useita kertoja pieniä 
määriä, jolloin neste imeytyy paremmin elimistöön

• Juomajauheet kannattaa sekoittaa shaker-sekoituspullossa 
ravistamalla voimakkaasti, sillä jauheet eivät sekoitu veteen 
kovin helposti koostumuksensa vuoksi



FAQ
Milloin lisäravinteita pitäisi käyttää?

Tuotteet toimivat täydentävinä lisäravinteina urheileville ja rasitukseen joutuville 
koirille, mutta eivät korvaa laadukasta perusruokintaa. Lisäravinteet sopivat 
käytettäväksi harjoitusten, kilpailujen tai muun fyysisen rasituksen kuten raskaamman 
lenkin yhteydessä.

Energy & Rehydrate -tuotetta käytetään ennen suoritusta nesteytykseen ja energian 
tankkaukseen, suorituspäivän aikana lisäenergiaksi. Recovery-tuotetta käytetään 
suorituspäivän jälkeen, kun koira ei enää joudu rasitukseen. Palautusjuoma kannattaa 
antaa mahdollisimman pian suorituksen jälkeen. 

Ovatko tuotteet turvallisia?

Tuotteet ovat turvallisia ja ne on tarkoitettu rasituksen yhteydessä käytettäväksi. 
Kuumalla säällä koiraa voi nesteyttää Energy & Rehydrate –juomalla vaikka se ei 
joutuisikaan rasitukseen. 

Tuotteet sisältävät maissipohjaista maltodekstriiniä, jonka vuoksi tuotteita ei suositella 
maissiallergisille koirille.



FAQ
Voiko tuotteita antaa pennuille tai imettäville nartuille? 

Tuotteita voi hyvin antaa pennuille sekä tiineille ja imettäville nartuille. 

Voiko juoman maistuvuutta tehostaa ruualla?

Yleensä koirat juovat juomat sellaisenaan (tuotteissa on lihan aromi), mutta sekaan voi 
hyvin myös laittaa vähän esimerkiksi lihaa tai muuta koiralle maistuvaa ruokaa makua 
antamaan. Kokemuksemme mukaan nirsotkin koirat tottuvat kyllä juomaan juomia 
mutta se saattaa vaatia kärsivällistä totuttamista asiaan.

Kuinka annan juoman koiralleni esimerkiksi kilpailuissa tai maastossa?

Juoman voi sekoittaa aamulla valmiiksi esimerkiksi urheilujuomapulloon/shakeriin, 
joka on kätevä pitää mukana kaikissa olosuhteissa. Säilytä kaikki juomat 
mahdollisuuksien mukaan viileässä (kylmälaukussa) eikä esimerkiksi kuumassa autossa 
koko päivää. 



Tuote ei sekoitu veteen kovin hyvin, miksi? 

Energy & Rehydrate -tuotteessa pääainesosana on rasva, joka ei luonnollisestikaan 
sekoitu veteen kovin hyvin. Energiajauhe muodostaa veden kanssa kermamaisen 
seoksen. Saat parhaiten sekoitettua jauheen veteen esimerkiksi sekoituspullossa eli 
shakerissa ravistamalla voimakkaasti. 

Miksi tuotteissa on suolaa? 

Tuotteissa on pieni määrä suolaa, joka tulee tuotteissa käytetystä liha-aromista. 
Suolamäärä on kuitenkin niin pieni, että sillä ei ole haittavaikutuksia normaalille 
koiralle. 

Mitä rasvaa Energy & Rehydrate -tuotteessa on käytetty? 

Rasvajauhe on kasvirasvaa, lisäravinteissa koira pystyy hyödyntämään kasviperäistä 
rasvaa yhtä hyvin kuin eläinperäistä rasvaa. Tuotteet ovat kasviperäisiä, eivätkä sisällä 
eläinperäisiä ainesosia.

FAQ



www.fitdog.fi

http://www.fitdog.fi/

