Kuka voisi vastustaa cockerspanielin katsetta? Se vaikuttaa hieman
surulliselta, mutta on oikeasti täynnä elämää. Uskollinen ja hyväluonteinen cockerspanieli on tasapainoinen koira. Englannincockerspanieli tunnetaan metsästyskoirana, mutta sen voimakasluonteinen
amerikkalaisserkku pitää kotona olemisesta.
Historiaa…
Englannincockerspanieli on jalostettu metsästykseen käytetyistä spanieleista, joiden
nimitys on peräisin ranskan kielen verbistä
’se coucher’, suomeksi ’asettua makuulle’.
Cockerspanieli on taitava
lintujen metsästäjä, mutta
sen pienempi amerikkalaisserkku ei enää
metsästä.

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.
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– 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.

Ihastuttava
cockerspanielin katse

Cockerspanielille
kehitetty ravintoohjelma

Ahnaan koiran
hoitaminen
Pieni ja sopusuhtainen cockerspanieli saattaa hieman lihoa. Omistajan
voi olla joskus vaikea vastustaa sen kerjäämistä, ja kun sisällä
oleminenkin on mukavaa, on cockerspanieli vietävä päivittäin pitkälle
kävelylenkille.

Yhtä kauniit kuin herkätkin korvat
Cockerspanielin L:n muotoisessa korvakäytävässä on tavallisestikin
paljon vaikkua. Sen iho on tulehduksille altis, ja suuret, pitkäkarvaiset
roikkuvat korvat estävät ilman kiertämisen korvissa. Ei siis ihme, että
cockerspanieleilla on usein korvatulehduksia.
Ihannepainossa pysyminen
Cockerspanieli on ahne koira. Sen haluille ei saa
kuitenkaan antaa periksi, tai se lihoo, saa nivelvaivoja
ja kärsii hengitysvaikeuksista sekä iho-ongelmista.
Vähän liikkuva steriloitu koira lihoo vieläkin
herkemmin.
cockerspanieli

amerikancockerspanieli

Ikääntyminen tuo
mukanaan kaihia
Kaihi on pitkäikäisten koirien
yleinen ongelma. Harmaansinisenä kalvona silmän päällä
näkyvä sairaus aiheuttaa linssin
rappeutumista ja heikentää
koiran näköä.

Korvien hoitaminen
Korvien säännöllinen puhdistaminen
voi ehkäistä ongelmia. Puhdistaminen on helppoa, jos koira on
tottunut siihen jo pentuna.

Cocker 25

Ravinto-ohjelma kaikkiin elämänvaiheisiin

Kaksitehoinen nappula
huolehtii ihosta ja painosta
Nappula on kehitetty niin, että se auttaa pitämään cockerspanielin
ihannepainossa ihon terveyttä tai turkin kauneutta unohtamatta.

Ohjeiden
noudattaminen
Pitäydy
suositeluissa
päiväannoksissa.

Vahvistaa
ihon suojaa
A-vitamiinin ja
EPA- sekä DHArasvahappojen korkeat
pitoisuudet auttavat
vähentämään ihon ja korvien
ärsytystä. Biotiini ja purasruohoöljy tuovat esiin turkin
aidon kauneuden.

Ainutlaatuinen muoto
ja koostumus
Nappulan muoto pakottaa koiran
pureksimaan enemmän, mikä
hidastaa syömisnopeutta ja
parantaa ruuansulatusta. Koira
tuntee itsensä
kuitenkin
kylläiseksi,
sillä vähäenergisen
ruuan määrää
ei tarvitse
pienentää.
Rajoitettu
energiasisältö
Cocker 25 -ruuassa on
L-karnitiinia ja vain 14 prosenttia
rasvaa. Tämä auttaa vähentämään
ylimääräisen rasvan kertymistä ja
sopii täydellisesti cockerspanielin
ravitsemuksellisiin vaatimuksiin.

Terve iho ja
kaunis turkki

EPA- ja DHA-rasvahapot auttavat
vahvistamaan ihon suojausta ja
vähentämään ihon ja korvien ärsytystä.

Painonhallinta
Auttaa englannin- ja amerikancockerspanieleita pysymään
ihannepainossa.

Näkökyvyn ylläpitäminen

MEDIUM Junior

Auttaa tukemaan silmän antioksidanttien toimintaa luteiinin, zeaksantiinin
ja C- sekä E-vitamiinien avulla.

Vieroituksesta
12 kuukauden ikään

Cocker
Yli 12 kuukauden ikäisille
Täysikasvuiset ja vanhat koirat

Suositeltu päiväannos (g)

Biotiini ja purasruohoöljy paljastavat
turkin aidon kauneuden.

Sydämen kunto
Auttaa sydäntä toimimaan parhaalla
mahdollisella tavalla.

Koiran paino täysikasvuisena (kg)

Energiantarve

10

12

14

Vähäinen 1)

160

185

205

Normaali

180

205

230

2)

195

225

250

Erittäin
korkea 3)

230

265

295

Korkea

1) Vähän liikkuvalle, steriloidulle tai ylipainoiselle koiralle.
2) Kylmään ilmastoon, paljon liikkuvalle, laumassa elävälle tai laihalle koiralle.
3) Laumassa elävälle koiralle.
Raaka-aineet: Riisi, maissi, kuivattu siipikarjanliha, eläinrasva,
kasvivalkuaisuute*, hydrolysoitu eläinvalkuainen, maissigluteeni, juurikaskuitu, kalaöljy, kivennäisaineet, kasviöljyt (soija,
purasruoho), frukto-oligosakkaridit, psylliumin kuoret ja siemenet, natriumpolyfosfaatti, hydrolysoitu hiivauute (mannaanioligosakkaridin lähde), tyrosiini, tauriini, kananmunajauho, Llysiini, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin lähde), isosamettikukkauute (luteiinin lähde), vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), L-karnitiini, rustohydrolysaatti (kondroitiinin
lähde).
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.

Korkealaatuisia
valkuaisaineita
Turvallista
ruuansulatusta
Parempaa ulosteen
laatua

Ravintoaineanalyysi: valkuaisaineet 25 %, rasvat 14 %, raakakuidut 1,3 %, ravintokuidut 6,6 %, tärkkelys 41,8 %, omega-6 2,8 %, omega-3 0,7 %, EPA ja DHA 0,4 %.
Kivennäis- ja hivenaineet: kalsium 0,75 %, fosfori 0,7 %, magnesium 0,08 %,
natrium 0,36 %, rauta 135 mg/kg, kupari 22 mg/kg, sinkki 230 mg/kg, seleeni 0,16
mg/kg. Vitamiinit: A-vitamiini 32 000 KY/kg, D3-vitamiini 780 KY/kg, E-vitamiini 600
mg/kg, C-vitamiini 300 mg/kg. Muut ravintoaineet: kondroitiini ja glukosamiini 500
mg/kg, L-karnitiini 100 mg/kg. Energiasisältö: ME NRC 74 (Atwater) 4 144 kcal/kg,
ME NRC 85 (Atwater) 3 714 kcal/kg, ME (mitattu) 3 978 kcal/kg.

