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Специална 
гранула, 
адаптирана към 
брахицефалния 
тип челюст
Гранулите са плоски, меки и с 
вълнообразна форма, което улесня-
ва захапването им. Те насърчават 
Булдога да дъвче, като по този начин се 
забавя поглъщането на храната и се пре-
дотвратява риска от храносмилателни проблеми. 
Структурата на гранулите позволява на зъба да проникне 
напълно в тях. По този начин се получава естествено ос-
търгване на зъбната плака – ефект, подобен на почиства-
нето с четка за зъби. 
В храната  е до-
бавен натриев 
полифосфат, кой-
то улавя калция 
от слюнката и не 
му позволява да 
образува зъбна 
плака, а оттам и 
зъбен камък.

Хранителни
нужди

Тегло (кг)

18 20 22 24 26 28 30

Понижени (1) 250 270 290 310 330 345 365

Нормални 305 330 355 380 400 425 445

Повишени (2) 360 390 420 445 475 500 525

Препоръчителни дневни дажби (г/ден)

(1) Понижени нужди: без разходки, кастрирани кучета, напреднала възраст.

(2) Висока физическа активност, студен климат, по-слаби кучета, при група от кучета.

Препоръчваме дневната дажба да бъде разделяна на 
поне 2 хранения, за да се избегне рискът от храно-
смилателни проблеми.

СРЕДЕН АНАЛИЗ: Протеини: 24% – Мазнини: 14% – Сурови влакнини: 2.5% – Хранителни влак-
нини: 6.7% – Скорбяла: 42.1% – Омега 6: 2.87% – Омега 3: 0.7% – EPA+DHA: 0.4% � Минерали 
и микроелементи: Калции 0.8% – Фосфор: 0.5% – Магнезий: 0.07% – Натрий: 0.6% – Желязо: 
130 мг/кг – Мед: 20 мг/кг – Цинк: 237 мг/кг – Селен: 0.14 мг/кг � Витамини: Витамин A: 33 
000 Ul/кг – Витамин D3: 800 Ul/кг – Витамин E: 600 мг/кг – Витамин C: 300 мг/кг � Други: 
Хондроитин сулфат+Глюкозамин: 1100 мг/кг � Енергия: 3910 kкал/кг
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Bulldog 24

Зряла и напреднала 
възраст

MEDIUM Junior

От 2 до 12 месеца



Намаляване мириз-
мата на фекалиите
Помага за намаляване на 
миризмата на фекалиите и 
газовете, чрез осигуряване 
на добро храносмилане, бла-

годарение на съдържанието на високосмилаеми протеини, 
оптимално съотношение ферментиращи и неферментира-
щи влакнини, и ориз като единствен източник на скорбяла.

Добро сърце и спокоен характер
Зад грубата външност и четвъртитата форма на Англий-
ския Булдог се крие златно сърце. Това куче има добър ха-
рактер и винаги е много внимателно, особено към децата. 
Дружелюбността, спокойствието и чувствителността 
му са ненадминати. Английският Булдог обожава да спи и 
затова животът на закрито му се отразява отлично.

Bulldog 24

СЪСТАВ:
Ориз, дехидратирано птиче месо, растителен протеинов изолат*, животински 
мазнини, дехидратирано свинско месо, хидролизирани животински протеини, цвек-
лова каша, растителни влакнини, минерали, соево масло, рибено масло, яйчен прах, 
фрукто-олигозахариди, натриев полифосфат, L-тирозин, калиев цитрат, таурин, 
L-лизин, екстракт от невен (източник на лутеин), хидролизирани ракообразни (из-
точник на глюкозамин), екстракт от зелен чай и грозде (източник на полифеноли), 
хидролизиран хрущял (източник на хондроитин).

*L.I.P – протеини, подбрани по тяхната много висока усвояемост.

Малко история...
В миналото Английският bулдог е бил куче за борба. Тези 
кучета са били по-големи и по-пъргави от днешните и са по-
казвали своя дух в борбите с бикове в Англия през XVI век.

Изискванията на една 
уникална анатомия
Въпреки че Английският Булдог обича да се разхожда и 
играе, той не е голям атлет! Със средна височина от 
33 см и тегло около 25 кг, Английският Булдог не тряб-
ва да се преуморява, особено когато е горещо.

Брахицефален тип куче с издадена долна челюст
Плоска глава, почти квадратна, нос обърнат нагоре, горна-
та челюст е по-тясна от долната... всички тези характе-
ристики са причина за затруднено захапване на храната и 
карат кучето да поглъща без да сдъвква.

Грижа за сърцето и ставите
Булдогът е склонен да мързелува и така се ограничава коли-
чеството енергия, което изразходва. Важно е кучето да 
не бъде прехранвано, за да не натрупва 
наднормено тегло, което да го напра-
ви по-чувствително към горещините 
и да натовари ставите му при по-
продължителни натоварвания.

Внимание към храносмила-
нето и дишането
Плътен език, удължено меко неб-
це, тесни ноздри... има много 
фактори, които затрудняват 
дишането на Английския Булдог, 
особено когато е много горещо, 
при интензивно натоварване 
или когато се храни.

Грижа за чувстви-
телната кожа
Усилва бариерната функ-
ция на кожата и поддържа 
естествената красота на 
козината.

Здрави стави
Пддържа ставната под-
вижност и ограничава нат-
рупването на наднормено 
тегло.

Специална 
брахицефална 
челюст
Гранулите са адаптирани 
към челюстта на Англий-
ския Булдог и го насърча-
ват  да дъвче.

�  Високо усвояеми
протеини

�  Храносмилателна
сигурност

�  Добра 
консистенция 
на фекалиите

Здравен съвет!
Късата и мека козина на Булдога подчертава силно нагънaта-
та му кожа, която задържа влага и е склонна към дерматоло-
гични проблеми. Редовното почистване на гънките на козина-
та и ушите, поне два пъти седмично, ще намали този риск.
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