
Най-малкото куче на света 
с най-голямата индивидуалност!
Едно Чихуахуа никога не позволява малкият ръст да му 
пречи. То е гордо и жизнено куче, което никога не оста-
ва незабелязано. Много вярно, то може до голяма сте-
пен да обсеби стопанина си. Необходима е дресировка, 
за да се научи да владее буйния си характер. Въпреки, 
че се чувства отлично в домашния уют на апартамен-
та, Чихуахуа все пак се нуждае и от разходки.
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Малко история...
Името Чихуахуа идва от област в Северно Мексико. 
Като свещено животно и религиозен символ за древ-
ните Ацтеки, чихиахуа са били принасяни в жертва 
на боговете в знак на изключителна почит...

Грижа за миниатюрните кучета
Деликатна глава, наострени уши, искрящи очи... Чихуахуа 
имат необичайни мерки – само 16 до 20 см височина при 
раменете и тегло от 1 до 2 кг. Тази уникална анатомия се 
нуждае от специални грижи.

„Куче за апартамент“ 
Чихуахуа се чувства отлично в апартамент и дори много 
често се държи като котка – например използва котешка 
тоалетна. Количеството на фекалиите е малко, но с непри-
ятна и силна миризма. Специално разработена храна ще на-
мали миризмата им.

Предразположеност 
към сърдечни проблеми

Средната продължителност на 
живота на Чихуахуа е 13 години, но 

тя може да достигне и до 15 години. 
С възрастта, обаче, често се появяват 

сърдечни и респираторни проблеми, ха-
рактеризиращи се със сърдечен шум и не-
издръжливост на физическо натоварване.

Капризен апетит
Тъй като е винаги със стопаните си, Чи-
хуахуа често яде от храната им, което е 
предпоставка то да бъде все по-капризно.

Зъби и челюсти!
Малките челюсти на Чихуахуа 
са предпоставка за стоматоло-
гични заболявания. Четкането 
на зъбите и подходящата храна, 
ще помогнат да се предотвра-
ти появата на зъбен камък.
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СЪСТАВ:
Дехидратирано птиче месо, ориз, животински мазнини, растителен протеинов 
изолат*, хидролизирани животински протеини, цвеклова каша, минерали, соево 
масло, рибено масло, растителни влакнини, фрукто-олигозахариди, натриев по-
лифосфат, екстракт от мая (източник на мано-олигозахариди), L-лизин, таурин, 
яйчен прах, DL-метионин, екстракт от невен (източник на лутеин).

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

�  Намаляване на
обема и миризмата 
на фекалиите.

�  Поддържане на силна 
имунна защита при 
растящите кучета

�  Гранули, адаптирани 
към малките зъби 
и челюсти на 
кучетата.

�  Високо усвояеми
протеини

�  Храносмилателна
сигурност

�  Добра консистенция 
на фекалиите

Изключителен вкус
Стимулира апетита и на най-ка-
призните кучета, благодарение 
на специално подбраните със-
тавки и аромати и адаптирани 
форма и размер на гранулите.

�  Намаляване на обема 
и миризмата на 
фекалиите

�  Намаляване 
образуването 
на зъбен камък

�  Гранули, адаптирани 
към малките зъби 
и челюсти на 
кучетата.

СЪСТАВ:
Ориз, царевица, дехидратирано птиче месо, растителен протеинов изолат*, живо-
тински мазнини, хидролизирани животински протеини, цвеклова каша, растителни 
влакнини, минерали, соево и поречево масло, рибено масло, фрукто-олигозахариди, 
натриев полифосфат, таурин,  DL-метионин, L-тирозин, хидролизирани ракообраз-
ни (източник на глюкозамин), екстракт от зелен чай и грозде(източник на полифе-
ноли), L-карнитин, екстракт от невен (източник на лутеин), хидролизиран хрущял 
(източник на хондроитин).

*L.I.P – протеини, подбрани по тяхната много висока усвояемост
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Над 8 месеца

Chihuahua Junior 30

От отбиването до 8 месеца

www.chihuahua-rc.com
www.sambs.bg

Адаптирано
здравословно хранене 

за кучета порода

Чихуахуа

Chihuahua Adult 28

СРЕДЕН АНАЛИЗ: � Протеини: 28% – Мазнини: 16% – Сурови влакнини: 2.1% – Хранителни 
влакнини: 7.3% – Скорбяла: 36% – Омега 6: 3.1% – Омега 3: 0.6% – EPA + DHA: 0.3%; � Минерали 
и микроелементи: Калций 0.7% – Фосфор: 0.6% – Магнезий: 0.07% – Натрий: 0.3% – Желязо: 160 
мг/кг – Мед: 23 мг/кг – Цинк: 244 мг/кг – Селен: 0.17 мг/кг � Витамин: Витамин A: 30 000 Ul/кг –
Витамин D3: 800 Ul/кг – Витамин E: 600 мг/кг – Витамин C: 300 мг/кг � Други: Хондроитин 
сулфат +глюкозамин: 500 мг/кг – L-карнитин: 200 мг/кг � Енергия: 4040 ккал/кг

Хранителни
нужди

Тегло (кг)

1 1.5 2 2.5 3 3.5

Понижени (1) 30 40 50 55 65 75

Нормални 35 50 60 70 80 90

Повишени (2) 40 55 70 85 95 105

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.
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www.sambs.bg

Гранула,
разработена 
да стимулира 
капризния апетит
Освен с малките си размери, Чихиахуа се отличава и 
с капризния си апетит. Това куче има нужда да бъде 
привлечено от специална гранула, адаптирана към 
малките му зъби и челюсти.

Ограничава образуването 
на зъбен камък
В храната  е добавен натриев полифосфат, който ула-
вя калция от слюнката и не му позволява да образува 
зъбна плака, а оттам и зъбен камък. 

Оригинални форма, размер и структура, 
Специалните форма и размер на гранулите улесняват 
захапването им, а структурата позволява на зъба да 
проникне напълно в гранулата. По този начин се по-
лучава естествено остъргване на зъбната плака от 
зъбите – ефект подобен на почист-
ването с четка за зъби. 

Отлични вкусови 
качества
Подбраните ест-
ествени арома-
ти на гранулите 
стимулират апе-
тита на кучета-
та. За да бъде 
храненето балан-
сирано и здраво-
словно, е много 
важно кучето да 
не получава дреб-
ни лакомства.
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СРЕДЕН АНАЛИЗ: � Протеини: 30% – Мазнини: 20% – Сурови влакнини: 1.8% – Хранителни влак-
нини: 7.6% – Скорбяла: 27.9% – Омега 6: 3.6% – Омега 3: 0.7% – EPA + DHA: 0.3% � Минерали 
и микроелементи: Калций 1.1% – Фосфор: 0.9% – Магнезий: 0.07% – Натрий: 0.3% – Желязо: 200 
мг/кг – Мед: 23 мг/кг – Цинк: 240 мг/кг – Селен: 0.18 мг/кг � Витамини: Витамин A: 30 000 Ul/кг –
Витамин D3: 800 Ul/кг – Витамин E: 600 мг/кг – Витамин C: 300 мг/кг � Енергия: 4175 ккал/кг

Възраст 
в месеци

Тегло в зряла възраст (кг)

1 1.5 2 2.5 3 3.5

2 30 40 50 60 65 75

3 35 45 55 65 75 85

4 35 45 55 65 75 85

6 35 45 55 65 75 85

8 35 45 55 65 75 85

Препоръчителни дневни дажби (г/ден)
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