
Royal Canin rasspecifieke voeding 
•  voor Franse Bulldog pups tot 12 maanden
•  voor de volwassen Franse Bulldog vanaf  

12 maanden

Franse Bulldog
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De Franse Bulldog: Een charmant spierbundeltje

Met zijn gewicht tussen 8 en 14kg, een schofthoogte van 25 tot 35cm, zijn compacte 
bouw, prominente spierbundels en solide botten heeft de Franse Bulldog alle 
kenmerken van een Mastiff op zakformaat. Een unieke lichaamsbouw voor een hond 
met een charmante aard!

Korte geschiedenis...
De Franse Bulldog stamt 
waarschijnlijk af van de Toy 
Bulldog uit Nottingham. 
Vanwege werkeloosheid 
vertrokken veel Engelse 
werklieden naar Frankrijk en 
namen hun Toy Bulldoggen 
mee. Door verdere selectie en 
kruisingen ontstond de Franse 
Bulldog. Het ras werd in 1898 
erkend.
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De Franse Bulldog: Een charmant spierbundeltje

Een charmante hond
De snuit van de Franse Bulldog valt meer op dan het krachtige, gespierde lichaam. 
Een grote, sterke, ’vierkante’ kop, een omhoog gekrulde neus, twee perfect ronde 
ogen, en oren om alles in de gaten te houden. Deze kenmerken geven hem een 
afwachtend, levendig en intelligent voorkomen.

Een kleine hond met een groot hart
De Franse Bulldog is erg gehecht aan zijn eigenaar en is uiterst loyaal. 
Zijn legendarische zachte aard en zijn “joie de vivre” maken hem het ideale 
familiehuisdier. Daarnaast is het ook een clown, met ideeën in overvloed om de 
aandacht op zich te vestigen!

Kortschedelig 
Een korte schedel, bijna even breed als lang, een bovenkaak die korter is dan 
de onderkaak en krachtige kauwspieren. Deze kenmerken zorgen ervoor dat 
de Franse Bulldog lastig eten in zijn bek kan nemen. Hierdoor slikt hij ook zijn 
brokjes zonder te kauwen door.

Spierontwikkeling behouden
Om zijn krachtige spieren in stand te houden, heeft de Franse Bulldog regelmatig 
beweging nodig. Meerdere korte dagelijkse wandelingen zijn beter dan veel 
rennen en springen, wat zijn gewrichten kan aantasten. De Franse Bulldog is 
bijzonder gevoelig voor hitte: als het warm is, heeft hij een koel plekje nodig om 
uit te rusten met voldoende vers drinkwater. Zwemmen kan beter vermeden 
worden. De Franse Bulldog is geen goede zwemmer.

Aanleg voor spijsverteringsproblemen
Door de korte schedel kan de Franse Bulldog wat moeilijker ademhalen, wat 
onder andere gevolgen heeft voor de spijsvertering. De Franse Bulldog staat 
bekend om zijn terugkerende spijsverteringsproblemen.

Gezondheidstip!
De talloze plooien in de snuit van de Franse Bulldog houden warmte vast, met 
name in de zomer. Om te voorkomen dat de huid week wordt en gaat ontsteken, 
is het aanbevolen om deze huidplooien twee of drie keer per week te reinigen.
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Groei: in 12 maanden volwassen

Het spijsverteringssysteem van de Franse Bulldog is kwetsbaar. De natuurlijke 
weerstand van de Franse Bulldog pup is nog onvolledig. Zijn voeding moet 
uitermate smakelijk zijn en vanaf jonge leeftijd afgestemd zijn op de rasspe-
cifieke kenmerken.

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling

Bescherming van zijn huid en vacht
De eerste natuurlijke barrière die de jonge Franse Bulldog beschermt, is zijn 
vacht. Met de nodige zorg zal deze in kwaliteit toenemen en een effectieve 
bescherming voor zijn gevoelige huid vormen. Deze huidbarrière staat in hoge 
mate bloot aan aanvallen van buitenaf en moet vanaf jonge leeftijd aandachtig 
verzorgd worden om ontstekingen aan de huid te voorkomen.

Nog niet volledig ontwikkeld immuunsysteem
In de eerste weken van zijn leven profiteert de pup van de afweerstoffen die hij met 
de moedermelk binnenkrijgt. Tussen de 4e en 12e week doorloopt het immuun-
systeem (afweersysteem) van de pup een kritische periode. De immuniteit die via 
de moedermelk werd doorgegeven neemt namelijk geleidelijk af terwijl zijn eigen 
immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Enkele weken nadat het gehele 
vaccinatieprogramma is doorlopen, is dit pas compleet ontwikkeld. Goede voeding 
is vanzelfsprekend belangrijk tijdens het overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’. 

Aandacht voor de spijsverteringssysteem
De overgang van melk naar een vaste voeding moet voorzichtig en langzaam 
gebeuren. De pup kan namelijk nog geen grote hoeveelheden voeding opnemen 
en nog nauwelijks zetmeel verteren vanwege zijn onvolgroeide spijsverterings-
systeem. Als de pup 5 maanden is, verbetert zijn spijsvertering. De eisen voor zijn 
groei blijven echter zo hoog, dat de voeding in hoge mate verteerbaar moeten zijn. 
Om spijsverteringsaandoeningen (bijvoorbeeld een zachte ontlasting) te voorko-
men, is het zeer belangrijk om zijn maag niet te overbelasten.
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Van 5 maanden tot 12 maanden

De basis verder ontwikkelen

Ontwikkeling van het skelet
Tijdens de eerste groeifase ontwikkelt de botstructuur zich snel, waarbij een aan-
zienlijke hoeveelheid eiwitten en mineralen nodig zijn. Het calciumgehalte moet in 
exact de juiste hoeveelheid in de voeding aanwezig zijn, niet te veel, maar ook niet 
te weinig. Bijvoeding is dan ook onverstandig. Zijn gewichtscurve dient zorgvuldig 
gecontroleerd te worden, want overgewicht kan tot gewrichtsaandoeningen leiden.

Spierontwikkeling
In de tweede groeifase is sprake van gewichtstoename, spierontwikkeling en 
wordt de botstructuur gestabiliseerd. Aangezien zowel spieropbouw als de kraak-
beenstabilisatie essentieel zijn voor de ontwikkeling van de pup, blijft de voeding 
een belangrijke rol spelen tijdens de groei. De eiwitten moeten van een goede 
kwaliteit zijn, want deze zijn belangrijk voor de spierontwikkeling.

Het volwassen gebit
De melktanden die de pup kreeg toen hij zo’n 3 weken oud was, worden vervangen 
door volwassen tanden. Wanneer hij de leeftijd van 7 maanden bereikt, heeft hij 
een volledig volwassen gebit. Na het wisselen van zijn gebit is het belangrijk de 
pup te stimuleren zijn eten te kauwen voor hij het doorslikt. Zo wordt niet alleen 
de opname van zijn voeding vertraagd, wat de spijsvertering minder belast, maar 
ook zijn mondhygiëne verbeterd. 

De groei van de Franse Bulldog
•  In 12 maanden vermenigvuldigt de jonge 

Franse Bulldog zijn geboortegewicht met 
factor 50!

• De verteerbaarheid van de voeding en het 
risico van overgewicht hebben een grote 
invloed op de gezondheid van de pup.
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French Bulldog Junior

Voor Franse Bulldog pups tot 12 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, isolaat van plantaardige eiwitten*, tarwe, 
dierlijke vetten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, bietenpulp, mineralen, gede-
hydreerd varkenseiwit, sojaolie, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat 
van gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron 
van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van 
kraakbeen (bron van chondroïtine). 

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Verkrijgbaar in 1kg, 4kg en 10kg
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French Bulldog Junior

Ondersteunt de spijsvertering
French Bulldog Junior helpt een gunstige darmflora en een optimale spijsverte-
ring te bevorderen, dankzij  L.I.P. eiwitten, ge selecteerd vanwege hun zeer hoge 
verteerbaarheid. 

Ondersteunt de huid 
Deze formule helpt de barrièrefunctie van de huid te on dersteunen (exclusief 
complex) en een gezonde huid te behouden (EPA & DHA). 

Natuurlijke weerstand
Deze formule helpt de natuurlijke weerstand van de Franse Bulldog pup te onder-
steunen.

Kortschedelig
Dankzij de vorm van het French Bulldog Junior brokje kan de pup het gemakkelijk 
oppakken. De grootte en textuur zetten de pup aan tot kauwen en dragen al vanaf 
jonge leeftijd bij aan een goede mondhygiëne.
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French Bulldog Adult

Verkrijgbaar in 1kg, 4kg en 10kg

Voor de volwassen Franse Bulldog  
vanaf 12 maanden

Ingrediënten: 
R ijst, tarwe, dierlijke vetten, gedehydreerd varkenseiwit, isolaat van plantaardige 
eiwitten*, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, 
bietenpulp, mineralen, sojaolie, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van 
schaaldieren (bron van glucosamine), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), 
extracten uit groene thee en druiven (bron van polyfenolen), hydrolysaat van kraak-
been (bron van chondroïtine).

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
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French Bulldog Adult

Ideale spiermassa
French Bulldog Adult draagt bij aan het behoud van spier massa dankzij een optimaal 
eiwitgehalte (26%). Deze for mule bevat L-carnitine. 

Gezonde huid
Deze samenstelling helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen (exclusief 
complex) en een gezonde huid te behouden (EPA & DHA).

Vermindert de geur van de ontlasting
De voeding draagt bij aan het verminderen van de darm fermentatie, die kunnen 
leiden tot spijsverteringsstoor nissen, winderigheid en een sterke geur van de 
ontlas ting. 

Kortschedelig
De vorm van het French Bulldog Adult brokje is zodanig aangepast dat de Franse 
Bulldog ze gemakkelijk op kan pakken. De grootte en textuur bevorderen het kauwen 
en dragen bij aan een goede mondhygiëne.
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Voedingsschema

French Bulldog Junior: 
Tot 12 maanden

Volledige hondenvoeding voor pups van het ras Franse Bulldog - tot 12 maanden

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 31500 IE, Vitamine D3: 800 IE, 
E1 (IJzer): 53 mg, E2 (Jodium): 5,3 mg, E4 (Koper): 10 mg, E5 (Mangaan): 69 mg, E6 (Zink): 206 mg, E8 (Selenium): 
0,12 mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Natriumtripolyfosfaat: 3,5 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 30% - Ruw vet: 20% - Ruwe as: 7,3% - Ruwe celstof: 1,2%.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving.

water12 maanden65 maanden2

10kg 14kg8kg

leeftijd
maanden

2 m
3 m
4 m
5 m
6 m
7 m
9 m
11 m
12 m

121
142
151
153
152
138
110

12/8
14/8
15/8
15/8
15/8
13/8
11/8

143
168
179
182
181
164
131
128

14/8
16/8
17/8
17/8
17/8
16/8
13/8
13/8

17/8
22/8
23/8
23/8
23/8
22/8
17/8
16/8

181
213
229
233
233
216
184
165

(g) (g) (g) cupcup

cup

cup

= 240 ml
(   96 g)

FRENCH BULLDOG Adult

Volwassen gewicht

24H?(g)

FRENCH 
BULLDOG Adult

Deze voedingstabel is een richtli jn. Kijk goed naar de 
lichaamsconditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding 
daarop aan.
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French Bulldog Adult: 
Vanaf 12 maanden

Volledige voeding voor volwassen en oudere honden van het ras Franse Bulldog - vanaf 12 maanden

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 30400 IE, Vitamine D3: 800 IE, 
E1 (IJzer): 52 mg, E2 (Jodium): 5,2 mg, E4 (Koper): 10 mg, E5 (Mangaan): 67 mg, E6 (Zink): 201 mg, E8 (Selenium): 
0,11 mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Natriumtripolyfosfaat: 3,5 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 26% - Ruw vet: 18% - Ruwe as: 5,5% - Ruwe celstof: 1,3% - Per kg: 
L-carnitine: 100 mg - Omega-3 vetzuren: 8,5 g waarvan EPA & DHA: 4 g.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving.  

8kg

9kg

10kg

11kg

12kg

14kg

+
water

= 240 ml
(   84 g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?

111

122

132

141

151

169

13/8

14/8

15/8

15/8

16/8

2

(g)

129

141

152

164

175

196

(g)

14/8

15/8

16/8

2

21/8

23/8

cupcup

Normale
activiteit

Activiteit

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de 
lichaamsconditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding 
daarop aan.
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Gezonde natvoeding voor kleine honden

Royal Canin natvoedingen: een compleet assortiment specifiek afgestemd 
op de voedingsbehoefte van kleine honden met een volwassen gewicht tot 
10kg. Verkrijgbaar in blikjes van 195g. 

Mini Junior Wet
Stimuleert de eetlust

Mini Adult Beauty Wet
Ondersteunt de huid en vacht

Mini Adult Light
Verlaagd energiegehalte

Mini Mature +8
Stimuleert de eetlust

100%
GEZON

DHEID
S-

VOEDI
NG
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Gemiddelde analyse
French Bulldog 
Junior

French Bulldog 
Adult

Omega-6 vetzuren (%) 4,04 3,63
Omega-3 vetzuren (%) 0,89 0,85

EPA + DHA (%) 0,4 0,4
Linolzuur (%) 3,8 3,39

Arachidonzuur (%) 0,08 0,07
Overige koolhydraten (%) 33,5 39,7

Zetmeel (%) 28,4 34,3
Voedingsvezels (%) 6,3 6,7

Mineralen
Calcium (%) 1,2 0,7

Fosfor (%) 0,9 0,6
Magnesium (%) 0,07 0,06

Kalium (%) 0,7 0,7
Natrium (%) 0,4 0,4
Chloride (%) 0,53 0,59
Zink (mg/kg) 245 236

Mangaan (mg/kg) 86 84
Jodium (mg/kg) 5,9 5,7

Selenium (mg/kg) 0,31 0,27
IJzer (mg/kg) 199 171

Koper (%) 15 14

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 33.000 32.000

Vitamine E (mg/kg) 600 600
Vitamine C (mg/kg) 300 300
Vitamine D3 (IE/kg) 800 800

Vitamine B1 (mg/kg) 28,9 27,9
Vitamine B2 (mg/kg) 52 50,2

Pathotheenzuur (mg/kg) 155,4 150
Vitamine B6 (mg/kg) 81,1 78,3

Vitamine B12 (mg/kg) 0,14 0,14
Niacine (mg/kg) 516,8 499
Biotine (mg/kg) 3,29 3,18

Foliumzuur (mg/kg) 14,6 14,1
Choline (mg/kg) 2.000 2.000

Overige voedingsstoffen
L-carnitinene (mg/kg) 50 100

Luteïne (mg/kg) 5 5
Taurine (mg/kg) 2.000 2.000

Polyfenolen (mg/kg) 150
Lysine (%) 1,2 0,97

Arginine (%) 1,59 1,57
DL-methionine (%) 0,5 0,44

Methionine Cysteïne (%) 0,97 0,79
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 1.000 1.000

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 4.166 4.058

NRC 74 (kcal/kg) 4.340 4.248

Eiwit (%)  30

Vet (%)  20

Mineralen (%)  7,3

Ruwe celstof (%)  1,2

Vocht (%)  8

Eiwit (%)  26

Vet (%)  18

Mineralen (%)  5,5

Ruwe celstof (%)  1,3

Vocht (%)  9,5
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EHBO app

De EHBO App voor kat en hond kunt 
u gratis downloaden.

Scan de QR code of:

1 Ga naar de App Store (iPhone) of 
Google Play Store (Android).

2 Zoek op ’EHBO voor kat en hond’.

3 Download de App gratis.

Royal Canin weet dat gezondheid verder gaat dan alleen voeding en heeft daarom 
een unieke EHBO App ontwikkeld. 
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Royal Canin Nederland B.V.
Kenniscentrum

Postbus 63, 5460 AB  Veghel
Tel.: 0413-318400

info.nld@royalcanin.com

Kijk voor meer informatie op onze website
www.royalcanin.nl

Gezondheid verzekerd, alleen met Royal Canin
De grootste huisdierverzekeraar 
van Nederland, Proteq Dier & Zorg, 
vindt dat pups met Royal Canin 
gezondheidsvoeding verzekerd zijn 
van de beste start en een gezond 
leven. Geef uw pup Royal Canin 
en ontvang 25% retour op de 1e jaarpremie van uw nieuwe 
huisdierverzekering. Als u uw volwassen hond Royal Canin 
geeft, ontvangt u éénmalig €25,- retour. Voor meer informatie: 
www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

royalcanin
.nl


