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Veijepasme
psla s0tiste,ki a odraslidobidoseiejo
telesno
teio,
aiijo od25 kilogramoa,
Medaelikepasme
pslT)spadnjo
noaofundlandec,
nemikioainr,rottweilec,
nem{kadoga,bernnrdinec,
bernski

planiarski
pes,lnbradlrec,
zlatiprinnialec
in druge,
Prav njihova relativnovelika telesnateZa
je pogost vzrok Stevilnimobolenjemskeleta
kot so kolina in komol1na displazija, nepravilno oblikovani sklepi, poikodbe sklepnega
hrustanca in nezdru2itev kosti, 5e zlasti, 6e
so psi obenem tudi predebeli.Veliki psi
zbolevajotudi za boleznimisrca. Ena izmed
njih je tudi dilatativnakardiomiopatijaali razSiritevsrdne mi5ice.
Dobra novica za vse skrbnike velikih
psov pa je, da lahko vse te boleznivsaj deloma prepredujemoz ustreznoprehrano.
Za mladide ve6jih pasem sta znadilni
izredno hitra rast in pridobivanje telesne
teZe, kar lahko vodi v razli6nerazvojnebolezni.S pravilnoprehranopa lahkoto tveganje znatno zmanj5amo.V ta namenje druZba Hill's formuliralahrano Science Plan
Puppy Large Breed, s katero mladideve6jih pasem hranimood odstavitvepa vse do
1 leta starosti,ko se rast kosti v dolZinoustavi. Tako formuliranahranaza mladi6eve6jih pasem pokrijevse potrebe po hranilnih
snovehter omogoda zdravoin nadzorovano
rast. Vsebuje namred visoko kakovostne
beljakovine,ki pomagajovzdrZevatimi5idno
maso brez odvedne energije.Z nadzorovano koliiino energije se izognemo prehitri
rasti in prekomernitelesniteZiin tako zmanjSamo tveganle za razvol bolezni okostja in
sklepov.V prehranije 5e kako pomembna
kolidinakalcija.Ta se namrednalagav kosti
in de ga je preve6, mladi6 prehitro raste.
Kosti, ki prehitro zrastejo,pa se ne morejo
pravilnorazviti.Posledicaso razvojnenapake sklepov in kosti in seveda bolezniskelela. Ustrezno nizka koliiina kalcija v hrani pa
zagotovljapravilenrazvojkosti in sklepov.
Ko pes doseZesvojo odraslo velikost in
telesnoteZo,ne pomeni,da lahkopozabimo
na pravilnoprehrano.Se naprejje potrebno
vzdrZevatidobro kondicijo psa, predvsem
pa zdravje njegovih sklepov. Zato tudi pri
odraslem ljubljencupazimo na prehrano in
gibanje,da se pes preved ne zredi in s tem
dodatno ne obremenisvojihgibal.
Hill's je posebej zanje pripravil hrano
Science Plan Canine Adult Large Breed.

Natan6na uravnanosthranilnihsnovi v njej
zagotavlja,da bo naS ljubljenecostal zdrav
in nas 5e dolgo razveseljevals svojimi vragolijami.
Poleg hrane za odrasle pse ve6jih
pasem,ki kot vir Zivalskihbeljakovinvsebuje
pi6danca, je sedaj na voljo tudi razli6ica
Large Breed Lamb & Rice, ki kot vir Zivalskih beljakovinvsebuje izklju6nojagnjetino,
kombiniranoz rilem. Ta je namenjenabolj
obdutljivim ve6jim psom, tistim, katerim
skrbnikiZelijo5e izbolj5atividez koZuha,pa
tudi psom,ki imajopa6 raj5ijagnjetino.
Kot omenjeno,je potrebnopri vedjihpsih

pravilnoprehranopa lahko veliko storimo,
da naS ljubljenec ostane zdrav in Zivahen
tudi na stara leta. Mlad organizemse laZje
soo6a s preseZkom,pomanjkanjemin mejnimi vrednostmihranilnihsnovi,medtemko
je to pri starej5emlelje, zaloje 5e toliko bolj
pomembno,da je prehranaza starej6epse
natandnouravnoteZena.Pri Hill'su se zavedajo, kako pomembno je Zivalinuditi kvalitetno in dolgo Zivljenje,zato so tudi oblikovali posebno prehranoza starej5epse velikih pasem Science Plan Canine Large
Breed Senior. V njej so visoko kakovostne
sestavine, manj ma56ob pa pomeni manj
kalorij za vzdrZevanjeidealne telesne teZe.
Za starej5epse velikihpasemje 5e posebej
pomembno vzdrZevanje zdravih sklepov,
zato so dodane naravneza5ditnesestavine
- glukozaminin hondroitin sulfat.
Vse Hill'sovehraneza pse vedjihpasem,
ne glede na ljubljendevostarost, so torej
formuliranetako, da kar najboljposkrbijoza
zdravagibala in splo5no zdravjepsov. Hranam Science Plan za vedje pse so dodane
5e posebne naravne snovi, ki pomagajo
vzdrZevatizdrave sklepe. To so glukozamin
in hondroitin sulfat, pa tudi L-karnitin Slednji skrbi tudi za zdravodelovanjesrca in ima
ved pozitivnihlastnosti:pospe5ujeizgorevanje ma5dob,krepi mi5ice in skrbi za zdravo
delovanjesrca. Na zdravjesrca pa pomembno vplivatudi drugaposebnahranilnasnov
5e posebej paziti na telesno teZo. Za tiste - taurin.
pse, ki morajobolj pazitina svojo "linijo",so
Poleg notranjegazdravjapa Hill's misli
pri Hill'su razvilihrano Large Breed Light, tudi na splo5no dobro po6utje na5ega ljubto je nizkokalori6nahrana, ki je prilagojena ljenca, zato je hrana tudi vir Omega-3 in
posebnimpotrebamve6jihpsov.
Omega-6 ma56obnihkislin, ki so pomemKot ljudje, tudi psi vstopajo v tretje Ziv- bne za zdravokoZoin dlako. Za zdrav imunljenjsko obdobje in postanejo starej5i. Pri ski sistem skrbi suoeriornaantioksidantna
ve6jihpasmahse to zgodi malce prej kot pri formulaz naravnimiza56itnimi
snovmi,ki vaostalih psih in sicer po pribliZno5. letu sta- rujejo celice pred Skodljivim delovanjem
rosti. Takratje prav, da prehranoprilagodi- orostih radikalov.
mo potrebam starej5egapsa, podobno kot
S pravilno sestavljeno in uravnoteZeno
pri prehodu mladidav odraslodobo. Starej- prehranolahko torej na6emupasjemu orja5i psi lahko postanejo po6asnejSi,manj ku zagotovimolepo in kvalitetnoZivljenjeod
okretni, kar je morda pri vecjih pasmah 5e trenutka, ko pride v nov dom pa vse do
nekolikobolj opazno.S starostjose tudi po- pozne starosti. Zato hrane Hill's priporoda
ve6a verjetnostza pojav razlidnihbolezni.S ve6inaveterinarjevpo vsemu svetu.
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lzborhron Science Plonzo vedje pse
se je obogotil5e z dvemo novimoproizvodomol
Nov edinstvenokusAdulf LorgeBreedLomb&Rice
zo ble5de6odloko in zdrovokoZosedojtudi zo vedje pse
Zo pse velikihposem s prekomernotelesnoteZo
oli umirjenimZivljenjskim
slogom- Adult LorgeBreedLight
pomogo ohronjotipso v odlidnikondiciji
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