Toy-, kääpiö-, keskikokoinen tai isovillakoira on rakenteeltaan sopusuhtainen, ja sen kihara turkki on runsas ja miellyttävän tuntuinen.
Joidenkin ruumiinosien karvojen ajaminen on suosittu trimmaustapa.
Ennätyksellinen elinajanodote
Pienempien villakoirien keskimääräinen elinajanodote on
12-15 vuotta, mutta vanhenemisen merkit alkavat näkyä vasta
10-11 vuoden iässä. Villakoiran kognitiivisten kykyjen säilyttäminen
mahdollisimman vanhaksi onnistuu oikeanlaisen ruokavalion avulla.

Hammasasiaa
Kasvattajista 95
prosenttia on sitä
mieltä, että villakoirilla on paljon
hammasvaivoja,
ja hammaskiveä on
usein poistettava
jo nuorella iällä.

Yksilöllinen turkki
Villakoiran villamainen olemus johtuu
sen turkin rakenteesta – karvoitus
koostuu 80-prosenttisesti pennuille
ominaisesta hienosta ja kevyestä aluskarvasta. Turkki kasvaa jatkuvasti ja
imee itseensä kosteutta, joten sitä on
trimmattava säännöllisesti.
Ikääntyminen aiheuttaa kaihia
Villakoiran pääasiallinen vanhenemisen
merkki on näkökykyä heikentävä kaihi
eli silmän linssin rappeutuminen.
Sairaus näkyy silmän harmaantumisena.

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.

Monipuolinen
ranskalaisrotu

Villakoiralle
kehitetty ravintoohjelma

Poikkeuksellisen
älykäs koira
Villakoiran hienostuneen olemuksen takana piilee eläväinen ja utelias
sielu, joka on harvinaisen älykäs. Villakoira mukautuu kaikenlaisiin
tilanteisiin ja oppii nopeasti. Se pystyy tarvittaessa pelastamaan
omistajansa hengenkin, sillä villakoiralla on erikoinen kyky huomata
epileptisen kohtauksen ensi merkit.

Historiaa…
Villakoiria on käytetty
aikoinaan lintukoirina, ja
rodun toinen nimi puudeli
tuleekin saksan kielen
vedessä kahlaamista
tarkoittavasta
sanasta ’Pudel’.
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Poodle 30
Nappula, joka auttaa
vähentämään hammasvaivoja
Ainutlaatuinen muoto ja
koostumus
Nappulan koko ja koostumus
pakottavat koiran pureksimaan
enemmän, jolloin hampaiden pinnat hankautuvat nappulaa vasten ja
syljen eritys
lisääntyy.
Tämä auttaa

Ainutlaatuinen koostumus
Sinkki ja polyfenolit sekä
syljen kalsiumia sitovat kelaatit
vähentävät suun bakteerien
määrää ja auttavat
ehkäisemään plakin
muodostumista.

Näkökyvyn ylläpitäminen

Kauneutta
hienolle ja kiharalle turkille

Luteiini, zeaksantiini sekä E- ja
C-vitamiinit tukevat silmän
antioksidanttipuolustusta.

Hammaskiven vähentäminen
Purasruohoöljy auttaa ylläpitämään kiharan turkin pehmeyttä.
Omega-3- ja omega-6-rasvahapot auttavat vähentämään
ihoärsytystä. Rikkipitoiset aminohapot metioniini ja kystiini tukevat
turkin uudistumista.

ylläpitämään
hammashygieniaa.

Ravinto-ohjelma kaikkiin elämänvaiheisiin

Ohjeiden

Natriumpolyfosfaatit ja villakoirien hampaille kehitetty monikerroksinen nappula
auttavat vähentämään hammaskiven
muodostumista.

Poodle 30
Yli 10 kuukauden ikäisille
Täysikasvuiset ja vanhat koirat

Suositeltava päiväannos (g)

Kognitiivisten toimintojen
säilyttäminen

Energiantarve
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Antioksidanttiyhdistelmä auttaa
ylläpitämään villakoiran kognitiivisia
toimintoja.
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Korkea 2)
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noudattaminen
Pitäydy suositelluissa
päiväannoksissa.

Säännöllinen hampaiden harjaaminen poistaa tehokkaasti plakkia ennen kuin se kovettuu syljen avulla hammaskiveksi. Koira saattaa muuten saada ientulehduksia ja hampaiden vieruskudoksen sairauksia, ja niiden seurauksena jopa
menettää hampaansa.

MINI Juinior
Vieroituksesta
10 kuukauden ikään

Toy

Kääpiö

Keskikokoinen
10
12

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

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

Korkealaatuisia
valkuaisaineita
Turvallista
ruuansulatusta
Parempaa ulosteen
laatua

Ravintoaineanalyysi: valkuaisaineet 30 %, rasvat 20 %, raakakuidut 4,3 %, ravintokuidut 11,2 %, tärkkelys 25,8 %, omega-6 3,7 %, omega-3 0,7 %, EPA ja DHA 0,3 %.
Kivennäis- ja hivenaineet: kalsium 0,8 %, fosfori 0,6 %, magnesium 0,07 %, natrium
0,3 %, rauta 150 mg/kg, kupari 25 mg/kg, sinkki 240 mg/kg, seleeni 0,16 mg/kg.
Vitamiinit: A-vitamiini 32 000 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) 4 308 kcal/kg, ME NRC
85 (Atwater) 3 895 kcal/kg, ME (mitattu) 4 130 kcal/kg.

