Ei vain turkki, vaan huolenpitoa vaativa viitta
Yorkshirenterrierin poikkeuksellisen hieno ja jopa 37 cm pitkä turkki
kasvaa jatkuvasti kaartuen jommalle kummalle kyljelle. Uskomattoman
pehmeä ja kiiltävä karva on kuin hiusta eikä alla ole lainkaan
aluskarvaa. Yorkshirenterrierillä ei ole karvanlähtöaikaa.
Pitkäikäisyys tarkoittaa pitkäaikaista terveydenhuoltoa
Yorkshirenterrierin keskimääräinen elinajanodote on 15 vuotta, joten ne
tarvitsevat suojausta ikääntymistä vastaan. Ikääntyminen vaikuttaa ihon
ja turkin kuntoon sekä sydämen ja munuaisten toimintaan nivelten
liikkumista unohtamatta.
Pieni ruokahalu on vaikea tyydyttää
Yorkshirenterrierin hajuaisti ei ole niin herkkä kuin suuremmilla
koirilla, ja taipumus pysyä omistajan vierellä tekee siitä nirson
ruokailijan. Yorkshirenterrierille maistuu vain todella
maittava ruoka.

Ruuan syöminen
Yorkshirenterrierilllä on pienessä ja kapeassa
suussaan paljon hampaita, joten sen
hampaat saattavat kasvaa vinoon. Ruuan
nostaminen suuhun voi tällöin olla vaikeaa.

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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www.royalcanin.fi

Yorkshirenterrierille
kehitetty ravintoohjelma

Sympaattinen koira,
jossa on luonnetta
Yorkshirenterrieri on yksi tunnetuimpia pikku koiria, ja se on ollut todella
suosittu jo vuosikausien ajan. Rodun houkuttavin piirre on sen silkkinen
turkki, jonka sinertävät ja kullanruskeat sävyt antavat koiralle hienostuneen
säväyksen. Hienostuneisuuden ja pienen koon takana piilottelee kuitenkin
vahva ja joskus vaativakin luonne, sillä yorkshirenterrieri haluaa olla
omistajiensa kanssa tasa-arvoinen.
Historiaa...
Yorkshirenterrieri on nyt lemmikkikoira, mutta se
on lähtöisin maalaisoloista, joissa sen työnä oli
rottien jahtaaminen englantilaisissa kaivoksissa.
Yorkshirenterrierin luontainen tyylikkyys on
sittemmin tehnyt siitä koiranäyttelyiden tähden.

www.yorkshire-terrier-rc.com
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Kiehtova yorkshirenterrieri eroaa muista koirista monellakin tavalla. Sen
upea turkki vaatii säännöllistä huolenpitoa, mutta itsevarma luonne
saattaa aiheuttaa ruuan suhteen nirsoilua, koska se on tapa esitellä
omaa luonteenlujuutta.

Royal Canin
Taattua laatua ja
turvallisuutta.

– 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.

Kaikinpuolin
erilainen koira
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Nappula, joka sopii
pienillekin leuoille

Ehkäisee hammaskiveä

Hampaiden puhdistaminen

Helpompaa syömistä

Nappulan hiutalemainen
koostumus on kehitetty, jotta
yorkshirenterrieri pureskelisi
ruokaansa enemmän ja
jotta nappulat
”harjaisivat”
samalla koiran
hampaiden
pintoja.
Hampaat
uppoavatkin

Yorkshirenterriereiden on usein
vaikeaa nostaa suuhunsa suuria
nappuloita, mutta toisaalta
se myös tykkää
pienillä nappuloilla
leikkimisestä.
Yorkshirenterrierin oman
nappulan
koko ja
muoto on

syvälle
nappulaan
ennen kuin
se halkeaa.

Ravinto-ohjelma kaikkiin elämänvaiheisiin

kehitetty
rodun
omaleimaisille
leuoille.

Turkin
kauneudeksi

Purasruohoöljyn ja biotiinin
yhdistelmä tekee turkista pehmeän
ja kiiltävän. Patentoitu värisävyä
syventävä ravintoaineyhdistelmä tuo esiin
turkin värin. Keratiinin tuotannossa
välttämättömien rikkipitoisten
aminohappojen oikea pitoisuus
auttaa parantamaan karvankasvua.

Syljen kalsiumia sitovat
natriumpolyfosfaatit auttavat
vähentämään hammaskiven
muodostumista hampaiden
pinnalle.

Sopii vaativaankin makuun
Tyydyttää nirsonkin koiran ruokahalun,
sillä ruuassa on monia erityisen maistuvia
aromeja.

MINI Junior
Vieroituksesta
10 kuukauden ikään

Yorkshire Terrier 28
Yli 10 kuukauden ikäisille
Täysikasvuiset ja vanhat
koirat

Suositeltu päiväannos (g)
Energiantarve

Täysikasvuisen koiran paino (kg)
2
3
4

Vähäinen 1)

50

65

80

Normaali

55

70

90

noudattaminen

Korkea 2)

60

80

100

Pitäydy suositelluissa
päiväannoksissa.

Hyvin
korkea 3)

70

95

115

Ohjeiden

Olipa yokshirenterrieri minkä ikäinen hyvänsä, sen suun
ja hampaiden ongelmat ovat eläinlääkärikäyntien yleisin syy.
Leukojen rodulle ominainen muoto lisää hammaskiven
kerääntymistä, ja seurauksena voi olla ientulehduksia ja
hampaiden irtoamisia jo neljän vuoden iästä eteenpäin.

Raaka-aineet: Riisi, kuivattu siipikarjanliha, maissijauho,
eläinrasva, kasvivalkuaisuute*, maissigluteeni, maissi, hydrolysoitu eläinvalkuainen, kasvikuidut, juurikaskuitu, kivennäisaineet, kasviöljyt (soija, purasruoho), kalaöljy, hiiva,
frukto-oligosakkaridit, natriumpolyfosfaatti, tauriini, hydrolysoitu hiivauute (mannaanioligosakkaridin lähde), DL-metioniini, kananmunajauho, äyriäishydrolysaatti (glukosamiinin
lähde), tyrosiini, vihreä tee- ja rypäleuutteet (polyfenolien lähde), L-karnitiini, rustohydrolysaatti (kondroitiinin lähde),
isosamettikukkauute (luteiinin lähde).
*L.I.P.: erinomaisen sulavuutensa perusteella valittu valkuaisaine.

Pitkän iän salaisuus
Auttaa pitämään luonnostaan
pitkäikäisen yorkshirenterrierin
virkeänä.

Korkealaatuisia
valkuaisaineita
Turvallista
ruuansulatusta
Parempaa ulosteen
laatua

1) Vähän liikkuvalle, steriloidulle tai ylipainoiselle koiralle.
2) Kylmään ilmastoon, paljon liikkuvalle, laumassa elävälle tai laihalle koiralle.
3) Laumassa elävälle koiralle.
Ravintoaineanalyysi: valkuaisaineet 28 %, rasvat 18 %, raakakuidut 3,5 %, ravintokuidut
8,4 %, tärkkelys 32,9 %, omega-6 3,2 %, omega-3 0,6 %, EPA ja DHA 0,3 %. Kivennäis- ja hivenaineet: kalsium 0,7 %, fosfori 0,6 %, magnesium 0,1 %, natrium 0,3 %,
rauta 135 mg/kg, kupari 23 mg/kg, sinkki 240 mg/kg, seleeni 0,16 mg/kg. Vita-miinit:
A-vitamiini 33 000 KY/kg, D3-vitamiini 800 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) 4 252 kcal/kg ME NRC 85 (Atwater)
3 833 kcal/kg ME (mitattu) 4 080 kcal/kg.

