Englanninbulldoggi pitää leikkimisestä ja kävelemisestä, mutta se ei silti ole
kovin liikunnallinen. Rodun keskimääräinen säkäkorkeus on 33 cm ja paino
noin 25 kg. Bulldoggit eivät saa etenkään kuumalla säällä rasittaa itseään
turhaan.
Selkeä alapurenta ja eteen työntyvä leuka
Litteä pää on lähes yhtä leveä kuin pitkäkin, kuono työntyy ylöspäin ja
yläleuka on alaleukaa lyhyempi. Englanninbulldoggin on näiden piirteiden
vuoksi vaikea tarttua ruokaan ja se myös lisää ruuan hotkimista ilman
kunnollista pureksimista.
Sydämestä ja nivelistä huolehtiminen
Bulldoggi on melko laiska, joten se ei kuluta paljon energiaa. Koiraa ei saa
lihottaa ja syöttää liikaa, sillä ylipaino lisää lämpöyliherkkyyttä ja altistaa
nivelongelmille.
Ruuansulatus ja hengittäminen
Paksu kieli, pitkä kitalaki ja ahtaat sieraimet... Monet asiat hankaloittavat
englanninbulldoggin hengittämistä etenkin syödessä, kuumalla säällä tai
rankan liikunnan aikana. Pallea työntyy ruuansulatuselimiä vasten, jolloin
vatsa kurisee ja seurauksena on ilmavaivoja.

Terveysvinkki!
Bulldoggin lyhyt ja pehmeä turkki korostaa kurttuista ja
kosteaa ihoa, jolloin rypyt voivat aiheuttaa iho-ongelmia.
Ihon ja korvien ryppyjen säännöllinen puhdistaminen
ainakin pari kertaa viikossa auttaa vähentämään ihoongelmia.

Royal Canin
Taattua laatua ja
turvallisuutta.
Royal Canin toimii ehdottoman tiukkojen
vaatimusten mukaisesti, jotta se pystyy
varmistamaan tuotannon korkean laadun ja
tuoteturvallisuuden. Tavarantoimittajat valitaan
ennen tuotantoa tiukan seulonnan perusteella.
Myös ihmisruuaksi kelpaavien raaka-aineiden,
etenkin lihan, laatua seurataan tarkasti.
Tuotannon aikana ja sen jälkeen käytetään
laadunvalvontajärjestelmää, joka ulottuu
tavaranhankinnasta pakkausvaiheeseen asti ja
jonka avulla kaikkien raaka-aineiden alkuperä
on mahdollista jäljittää.

Royal Canin Finland Oy
Malminkaari 9 B • PL 73 • 00701 Helsinki
Puhelin 020 747 9600 • Faksi 020 747 9619
asiakaspalvelu@royalcanin.fi
www.royalcanin.fi

– Sopimuksetonta aineistoa – kaikki osittainen tai kokonaisvaltainen esittäminen, kääntäminen, soveltaminen tai uudelleentuotanto missä tahansa
muodossa tai missä tahansa maassa ilman etukäteen annettua valtuutusta johtaa oikeustoimiin rikkojaa vastaan.

Ainutlaatuisen ruumiinrakenteen
asettamat vaatimukset

Bulldoggille
kehitetty ravintoohjelma

Lämmin sydän
ja rauhaisa luonne
Englanninbulldoggilla on karskista ulkonäöstään ja neliömäisestä
muodostaan huolimatta kultainen sydän. Koiralla on ystävällinen
luonne, ja lapsia kohtaan se on kiltti ja huolehtivainen. Bulldoggi on
itsevarma, mutta siinä yhdistyvät niin sosiaalisuus, rauhallisuus kuin
herkkyyskin. Nukkumisesta pitävä bulldoggi nauttii myös sisätiloissa
olemisesta.

Historiaa...
Englanninbulldoggin nimi
viittaa sen käyttötarkoitukseen taistelukoirana.
Rodusta on tullut isompi ja
ketterämpi, mutta rodun
kantakoirat osallistuivat
härkätaisteluihin
1500-luvun
Englannissa.

www.bulldog-rc.com
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Nappula, joka sopii
alapurentaiselle kuonolle
Ainutlaatuinen muoto
ja koostumus
Litteä, pehmeä ja aaltomainen
nappula on helppo nostaa suuhun.
aaltomainen muoto lisää koiran
pureksimista ja hidastaa
syömisnopeutta, mikä auttaa
ehkäisemään ruuansulatusongelmia.

Kohti parempaa suuhygieniaa
Nappulan muoto ja koostumus
lisäävät ruuan pureksimista. Ruoka
hankaa hampaiden pintoja, mikä
auttaa vähentämään plakin määrää.
Natriumpolyfosfaatit rajoittavat
hammaskiven muodostumisessa
tarvittavan syljen määrää, millä
on suotuisa vaikutus
suuhygieniaan.

Hajuhaittojen
vähentäminen

Ravinto-ohjelma kaikkiin elämänvaiheisiin

Herkkä iho
Vahvistaa ihon omaa suojausta ja
säilyttää englanninbulldoggin turkin
luonnollisen kauneuden.

Nivelten suojaaminen
Tärkkelyksen ainoa lähde riisi, hyvin
sulavat L.I.P.-valkuaisaineet sekä
käymiskelpoiset ja ei-käymiskelpoiset kuidut edistävät
sujuvaa ruuansulatusta ja auttavat
vähentämään ulosteiden hajuja sekä
ilmavaivoja.

Ohjeiden

Auttaa ylläpitämään bulldoggin nivelten
terveyttä ja ehkäisemään ylipainoa.

Suositeltu päiväannos (g)

Alapurenta
Bulldoggin leuoille sopivat nappulat
helpottavat ruokaan tarttumista ja
lisäävät sen pureksimista.

Pitäydy suositelluissa
päiväannoksissa

nappulat sopivat täydellisesti englanninbulldoggin omaleimaisille
leuoille ja hampaille.

Bulldog 24
Yli 12 kuukauden ikäisille

Vieroituksesta
12 kuukauden ikään

Täysikasvuiset ja vanhat koirat

noudattaminen

Tieteellisin menetelmin kehitetyn Bulldog Adult 24 -ruuan

MEDIUM Junior

Koiran paino täysikasvuisena (kg)

Energiantarve

18

20

22

24

26

28

30

Vähäinen

250

270

290

310

330

345

365

Normaali

305

330

355

380

400

425

445

Korkea 2)

360

390

420 4454 475

500

525

1)

1) Vähän liikkuvalle, steriloidulle tai ylipainoiselle koiralle.
2) Kylmään ilmastoon, paljon liikkuvalle, laumassa elävälle tai laihalle koiralle.

Raaka-aineet: Riisi, kuivattu siipikarjanliha, kasvivalkuaisuute*,
eläinrasva, kuivattu sianlihavalkuainen, hydrolysoitu eläinvalkuainen,
juurikaskuitu, kasvikuidut, kivennäisaineet, soijaöljy, kalaöljy,
kananmunajauho, frukto-oligosakkaridit, natriumpolyfosfaatti,
tyrosiini, kaliumsitraatti, tauriini, L-lysiini, isosamettikukkauute
(luteiinin lähde), äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), vihreä
tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), rustohydrolysaatti
(kondroitiinin lähde).
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.

Korkealaatuisia
valkuaisaineita
Turvallista
ruuansulatusta
Parempaa ulosteen
laatua

Ravintoaineanalyysi: valkuaisaineet 24 %, rasvat 14 %, raakakuidut 2,5 %,
ravintokuidut 6,7 %, tärkkelys 42,1 %, omega-6 2,87 %, omega-3 0,7 %, EPA
ja DHA 0,4 %. Kivennäis- ja hivenaineet: kalsium 0,8 %, fosfori 0,5 %, magnesium 0,07 %, natrium 0,6 %, rauta 130 mg/kg, kupari 20 mg/kg, sinkki
237 mg/kg, seleeni 0,14 mg/kg. Vitamiinit: A-vitamiini 33 000 UI/kg, D3-vitamiini 800 UI/kg, E-vitamiini 600 mg/kg, C-vitamiini 300 mg/kg. Muut
ravintoaineet: kondroitiini ja glukosamiini 1 100 mg/kg. Energiasisältö:
ME NRC 74 (Atwater) 4 072 kcal/kg, ME NRC 85 (Atwater) 3 651 kcal/kg, ME
(mitattu) 3 910 kcal/kg.

