Pitkä ja ylväs pää, syvä ja leveä rintakehä, hoikat ja lihaksikkaat jalat… Sekä
näyttely- että käyttölinjaiset englanninsetterit ovat erittäin elegantteja. Nämä linjat voi erottaa toisistaan ruumiinrakenteen mukaan: korkeammat koirat ovat
näyttelylinjaisia, ja pienemmät ja kevyemmät käyttölinjaisia. Kummassakin
tapauksessa englanninsetteri on tyypillinen urheilukoira.
Nivelten suojaksi
Englanninsetteri käyttää energiaa säätelemättä, mikä rasittaa niveliä runsaasti.
Vanhetessaan se voi kärsiä nivelsairauksista. Oikea ruokavalio ottaa huomioon
englanninsetterin runsaan aktiivisuuden, ylläpitää sen eläväistä ja liikunnallista
luonnetta ja takaa riittävän niveliä suojaavien ravintoaineiden saannin.
Turkin ja ihon luonnollisen suojan huolto
Englanninsetterin pitkä, silkkinen ja laineikas turkki muodostaa suojaavan
silkkisen kerroksen, jonka säännöllinen harjaaminen on tärkeää. Tämä aktiivinen koira asettaa luonnollisen vastustuskykynsä koville. Sen ihosta onkin
pidettävä erityistä huolta, jotta se toimisi tehokkaana suojakerroksena.
Energiset ravintotarpeet
Aktiivitasosta riippumatta englanninsetterillä on sekä työssä että levossa
korkeampi energiantarve kuin monilla muilla samankokoisilla roduilla.
Ravinnon tulee taata riittävä energia pienemmässäkin määrässä ruokaa,
jotta ruuansulatusjärjestelmä ei ylikuormitu. Myös ruuan sulavuus on
erittäin tärkeää, jotta annoskokoa voidaan säännöstellä koiran aktiivisuuden mukaan aiheuttamatta ruuansulatushäiriöitä.

Värien loistoa
kaksivärinen, kolmivärinen, pilkullinen… Englanninsettereillä tunnetaan
useita värimuunnoksia, joista yleisimmät ovat oranssi-valkoinen, maksavalkoinen, kelta-valkoinen, musta-valkoinen tai tricolour (musta-valkoinen tai
maksa-valkoinen parkinruskein merkein).

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.

Tyylikkään
atleetin hoito

Englanninsetterille
kehitetty ravintoohjelma

Vahvavaistoinen, aktiivinen
ja uskollinen kumppani
Eläväinen ja energinen englanninsetteri viihtyy parhaiten ulkona ja on aina
valmis kunnon kävelylenkille. Upean silkkisen turkin alla on hoikka ja lihaksikas
vartalo. Se on hurmannut monet vilkkaalla ja kiltillä luonteellaan, joka tekeekin
siitä niin erinomaisen kumppanin.

Taitava metsästäjä
Englanninsetteri tunnetaan metsästäjien parissa erinomaisista kyvyistään seisojana. Se viihtyy kaikissa maastoissa ja saattaa havaita saaliin jopa sadan metrin
päästä. Englanninsetterin ylväs olemus, nopea lähestyminen ja tehokas laukka tekevät sen saalistustyylistä
lähes kissamaisen. Niin kutsuttujen pitkän matkan metsästäjien jäljittelemättömään tyyliin ne voivat taivaltaa
pitkiä matkoja uskomattoman nopeasti.

www.setter-rc.com

Setter 27
Nappula, joka ylläpitää
luonnollista eloisuutta

Kaunis turkki

Setter 27 nappulan muoto, rakenne ja koostumus on kehitetty vastaamaan
englanninsettereiden erityisiä tarpeita ja tukemaan niiden aktiivista elämäntapaa.
Korostaa turkin
luonnollista kauneutta
A-vitamiini, sinkki, biotiinit
ja purasruohoöljy
vahvistavat turkin
uudistumista ja
kiiltoa.

Vahvistaa ihon suojaa
Nappula sisältää patentoitua neljän
B-ryhmän vitamiinin ja
aminohapon yhdistelmää, joka auttaa vahvistamaan ihon
suojaa.
Korkea

omega-3rasvahappopitoisuus
lisää ihon
omaa puolustuskykyä: EPA- ja
DHA-rasvahapot
auttavat vähentämään
ihotulehdusriskiä.

Terveen turkin takaamiseksi
suositellaan päivittäistä harjaamista.

Ravinto-ohjelma kaikkiin elämänvaiheisiin

Urheilullinen
kokonaisuus

Auttaa ylläpitämään koiran elinvoimaisuutta ja luonnollista urheilullisuutta
valkuaisaineiden, rasvojen ja rasvaaineenvaihduntaa stimuloivan L-karnitiinin ansiosta. Takaa vitamiinien ja
kivennäisaineiden (magnesium, fosfori,
seleeni, rauta…) saannin. Kondroitiini
sekä EPA- ja DHA-rasvahapot auttavat
turvaamaan nivelten liikkuvuuden.

Purasruohoöljy ja aminohapot korostavat
setterin pehmeää ja kiiltävää turkkia ja
auttavat karvan kasvua.

Vahva immuunipuolustus

MEDIUM Junior

Auttaa vahvistamaan luonnollista puolustuskykyä ja parantaa ihon omaa suojaa.

Vieroituksesta
12 kuukauden ikään

Setter
Yli 12 kuukauden
ikäisille

Täysikasvuiset ja vanhenevat koirat

Suositeltava päiväannos (g)

Ruuansulatuksen parhaaksi
Auttaa ylläpitämään tervettä bakteerikantaa suolistossa ja takaa ihanteellisen
sulavuuden.

Paino
( kg)

Vähän liikkuva/vanheneva
( g)
(kuppia)

Aktiivinen
( kuppia)

( g)

Erittäin aktiivinen
( g)
( kuppia)

18

260

2+4/8

285

2+6/8

310

3

20

280

2+6/8

310

3

335

3+2/8

22

300

2+7/8

330

3+2/8

360

3+4/8

24

320

3+1/8

350

3+3/8

385

3+6/8

26

340

3+2/8

375

3+5/8

405

3+7/8

28

360

3+4/8

395

3+7/8

430

4+1/8

1 kuppi = 240 ml • 1 kuppi ~
– 103 g

Raaka-aineet
Riisi, eläinrasvat, kuivattu siipikarjanliha, maissi, kuivattu sianlihavalkuainen*, kasvivalkuaisuute*, hydrolysoitu eläinvalkuainen, kivennäisaineet, juurikaskuitu, kasvikuidut, kalaöljy, kasviöljyt (soija, purasruoho), frukto-oligosakkaridit, natriumpolyfosfaatti, tauriini, hiivauute
(mannaanioligosakkaridien lähde), tyrosiini, DL-metioniini, 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: 27% - Rasvat: 20% - Raakakuidut: 2% - Ravintokuidut: 6.1% – Tärkkelys:
33.3% - Omega-6: 3.3% - Omega-3: 0.8% - EPA + DHA: 0.4% • Kivennäis- ja hivenaineet: Kalsium: 0.7% - Fosfori: 0.6% - Magnesium: 0.08% - Natrium: 0.4% - Rauta:
185mg/kg - Kupari: 22mg/kg - Sinkki: 250mg/kg - Seleeni: 0.14mg/kg • Vitamiinit: A-vitamiini: 27000 KY/kg - D3-vitamiini: 800 KY/kg - E-vitamiini: 600 mg/kg - C-vitamiini: 300
mg/kg • Muut ravintoaineet: kondroitiini + glukosamiini: 1000 mg/kg - L-karnitiini:
150mg/kg – Rypäleen ja vihreän teen polyfenolit: 150mg/kg • Energiasisältö: ME NRC 74
(Atwater): 4376kcal/kg - ME NRC 85 (Atwater): 3954kcal/kg - ME (mitattu): 4200kcal/kg

