
Royal Canin rasspecifieke voeding 
•  voor Shih Tzu pups tot 10 maanden
•  voor de volwassen Shih Tzu vanaf 10 maanden

Shih Tzu
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De Shih Tzu: Een kleine hond 

 met een weelderige vacht

Korte geschiedenis...
In 1643 schonk de Dalai Lama drie 
Lhasa Apso’s aan de keizer van China. 
Deze honden werden vervolgens 
gekruist met de Pekinees aan het 
koninklijke hof. Het nest had schit-
terende leeuwenmanen en kreeg de 
naam “Shih Tzu”, wat letterlijk “leeu-
wenhond” betekent in het Tibetaans.

De kleine hond die dol is op zijn baas!
De Shih Tzu is dol op zijn baas. Hij laat zich ook graag knuffelen en urenlang 
aanhalen. Hij is speels en heeft altijd goede zin. Met zijn levenslust weet hij het 
hele gezin voor zich te winnen. Vreemden laten hem echter koud en tegenover hen 
toont hij slechts zijn Aziatische waardigheid.
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De Shih Tzu: Een kleine hond 

 met een weelderige vacht
Door zijn grote, ronde ogen kijkt de Shih Tzu altijd bijzonder levendig en 
verwachtingsvol. Zijn elegante pluimstaart en unieke vacht maken van hem een 
opvallende verschijning. Het weelderige en zijdezachte haar moet zorgvuldig 
verzorgd worden.

Een gevoelige huid
Allergische reacties zijn een belangrijke reden voor een Shih Tzu om een bezoek 
aan de dierenarts te brengen. Hij is extra gevoelig voor vlooien, stuifmeel en mijten. 
Deze kunnen klachten veroorzaken die variëren van lichte jeuk tot ernstige irritatie.

Hoge levensverwachting
De gemiddelde levensverwachting van de Shih Tzu is ruim 13 jaar en de hond kan 
makkelijk 15 tot 17 jaar worden. Oudere honden kunnen echter wel problemen met 
hun nieren, hart, gewrichten of ogen krijgen.

Typisch kortschedelig
Een grote, ronde kop, een platte schedel, sterke kaken en een korte neus zijn 
de kenmerken van kortschedelige honden. Door de plaatsing van hun tanden in 
de kaak kunnen ze problemen krijgen met kauwen en lopen ze meer risico op 
gebitsproblemen. Deze kunnen leiden tot verlies van tanden of erger.

Gebitsverzorging
Zoals de meeste kleine honden heeft de Shih Tzu een verhoogde kans op  
gebitsproblemen. Regelmatig poetsen en speciaal aangepaste voeding helpen 
dit risico te beperken.
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Groei: in 10 maanden volwassen

De groeifase is zeer belangrijk voor een pup, omdat dan de basis wordt gelegd 
voor zijn toekomstige gezondheid. In een paar maanden tijd maakt een jonge 
Shih Tzu enkele ingrijpende veranderingen door: overschakelen op vast voedsel 
(spenen), een zeer snelle fysieke ontwikkeling, een nieuwe eigenaar in een 
andere omgeving, enzovoort.

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling

Ontwikkeling van het skelet
De Shih Tzu groeit snel en is binnen 10 maanden volwassen. Het skelet heeft daarom 
de juiste hoeveelheden eiwitten en mineralen nodig voor een goede ontwikkeling.

Aandacht voor de spijsvertering
De overschakeling van melk naar vaste voeding moet voorzichtig en langzaam 
gebeuren. De pup kan nog geen grote hoeveelheden voeding opnemen en nog 
nauwelijks zetmeel verteren. Het gewicht moet op beheerste wijze blijven toenemen, 
zodat de pup niet te zwaar wordt.

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 
immuunsysteem (afweersysteem) van de pup een kritische periode. De immuniteit, 
die via de moedermelk werd doorgegeven, neemt geleidelijk af terwijl zijn eigen 
immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Dit is pas compleet wanneer 
het gehele vaccinatieprogramma is doorlopen. Goede voeding is vanzelfsprekend 
belangrijk tijdens het overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’. 
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De groei 
• In 10 maanden neemt het gewicht van de jonge Shih Tzu toe tot 20 keer zijn 

geboortegewicht!
• In de eerste 6 maanden komt hij elke dag zo’n 20 gram aan.
• De melktanden komen soms laat door en wisselen soms niet mee als het 

volwassen gebit verschijnt. Een goede mondhygiëne is dan ook van groot 
belang.

Van 5 maanden tot 10 maanden

De basis verder ontwikkelen

Spierontwikkeling
In deze periode neemt het gewicht van de Shih Tzu minder snel toe, terwijl zijn 
skelet steeds sterker wordt. Een belangrijk onderdeel in deze groeifase is de 
spieropbouw. De spieropbouw vindt voornamelijk in de laatste paar maanden van 
de groei plaats. Het is daarom uiterst belangrijk dat de pup dan een aangepaste 
voeding krijgt.

Spijsvertering
De pup is steeds beter in staat grotere hoeveelheden voeding te verteren. Ook de 
mogelijkheid tot het verteren van zetmeel groeit.

Tanden en gebit
De melktanden die de pup kreeg toen hij zo’n 3 weken oud was, worden vervangen 
door volwassen tanden. Wanneer hij 7 maanden oud is, heeft hij een volledig vol-
wassen gebit. Na het wisselen van zijn gebit is het belangrijk de pup te stimuleren 
zijn eten te kauwen voor hij het doorslikt. Zo eet hij langzamer en wordt ook zijn 
mondhygiëne verbeterd. 
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Shih Tzu Junior

Voor Shih Tzu pups tot 10 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïs, dierlijke vetten, isolaat van 
plantaardige eiwitten*, bietenpulp, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, 
visolie, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-
Oligo-Sacchariden), bernagieolie (0,1%), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van 
luteïne).  

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

Verkrijgbaar in 500g en 1,5kg

W
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e



Voor meer informatie: www.royalcanin.nl/shihtzu 7

Shih Tzu Junior

Gezonde huid & vacht
Shih Tzu Junior helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen (een exclusief 
complex) en een gezonde huid en vacht te behouden. Verrijkt met EPA&DHA en 
bernagieolie.

Ondersteunt de spijsvertering
Deze samenstelling draagt bij aan een optimale spijsvertering en een gunstige 
darmflora. 

Natuurlijke weerstand
Deze formule helpt bij de ondersteuning van de natuurlijke weerstand van de Shih 
Tzu pup. 

Exclusief brokje: Speciaal voor de kortschedelige kaak
De exclusieve vorm van het brokje helpt de Shih Tzu pup om het brokje makkelijk 
op te pakken en stimuleert het kauwen. 



8

Shih Tzu Adult

Verkrijgbaar in 500g, 1,5kg en 7,5kg

Voor de volwassen Shih Tzu vanaf 10 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, isolaat van plantaardige 
eiwitten*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, bietenpulp, 
mineralen, visolie, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, bernagieolie (0,1%), Tagetes 
(Afrikaan) extract (bron van luteïne), extracten uit groene thee en druiven (bron van 
polyfenolen), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van 
kraakbeen (bron van chondroïtine). 

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
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Gezonde huid en vacht
Shih Tzu Adult helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen (een exclusief 
complex) en een gezonde huid en vacht te behouden. Verrijkt met EPA&DHA en 
bernagieolie.

Ondersteunt het gebit
Deze formule helpt tandsteenvorming te verminderen.

Ontlasting en geurreductie
Deze formule helpt de geur en hoeveelheid van de ontlasting te verminderen.

Exclusief brokje: speciaal voor kortschedelige rassen
De exclusieve vorm van het brokje helpt de Shih Tzu om het brokje makkelijk op te 
pakken en stimuleert het kauwen. 
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Voedingsschema

Shih Tzu Junior: 
Tot 10 maanden

Volledige hondenvoeding voor pups van het ras Shih Tzu - tot 10 maanden.
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg):  Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 28000 IE, Vitamine D3: 700 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: 28% - Ruw vet: 18% - Ruwe as: 6,8% - Ruwe celstof: 1,5% - Per kg: Omega-3 
vetzuren: 6,8 g waarvan EPA & DHA: 3 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. 
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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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Shih Tzu Adult: 
Vanaf 10 maanden

Volledige voeding voor volwassen en oudere honden van het ras Shih Tzu - vanaf 10 maanden.
TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29500 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: 24% - Ruw vet: 20% - Ruwe as: 5,6% - Ruwe celstof: 3% - Per kg: Omega-3 
vetzuren: 7,3 g waarvan EPA & DHA: 3 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 
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Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de 
lichaamsconditie van uw hond en pas de hoeveelheid voeding 
daarop aan.
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Gemiddelde analyse
Shih Tzu Junior Shih Tzu Adult

Omega-6 vetzuren (%) 3,5 3,86
Omega-3 vetzuren (%) 0,68 0,73

EPA + DHA (%) 0,3 0,3
Linolzuur (%) 3,28 3,62

Arachidonzuur (%) 0,08 0,08
Overige koolhydraten (%) 36,2 37,9

Zetmeel (%) 30,7 33,6
Voedingsvezels (%) 7 7,3

Mineralen
Calcium (%) 1,2 0,82

Fosfor (%) 0,87 0,6
Magnesium (%) 0,07 0,05

Kalium (%) 0,7 0,7
Natrium (%) 0,4 0,3
Chloride (%) 0,55 0,64
Zink (mg/kg) 242 238

Mangaan (mg/kg) 80 81
Jodium (mg/kg) 5,9 5,8

Selenium (mg/kg) 0,35 0,29
IJzer (mg/kg) 218 193

Koper (mg/kg) 15 15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 29.000 31.000

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

Vitamine B1 (mg/kg) 25,7 27
Vitamine B2 (mg/kg) 46,2 48,6

Pathotheenzuur (mg/kg) 137,9 145,2
Vitamine B6 (mg/kg) 72 75,8

Vitamine B12 (mg/kg) 0,13 0,13
Niacine (mg/kg) 458,7 482,9
Biotine (mg/kg) 2,92 3,07

Foliumzuur (mg/kg) 12,9 13,6
Choline (mg/kg) 2.000 2.000

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

Luteïne (mg/kg) 5 5
Taurine (mg/kg) 2.500 2.000

Polyfenolen (mg/kg) 150
L-lysine / Lysine (%) 1,23 0,91

Arginine (%) 1,62 1,38
DL-methionine (%) 0,66 0,8

Methionine Cysteïne (%) 1,05 1,16
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 500

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 4.003 4.008

NRC 74 4.188 4.276

Eiwit (%)  28

Vet (%)  18

Mineralen (%)  6,8

Ruwe celstof (%)  1,5

Vocht (%)  9,5

Eiwit (%)  24

Vet (%)  20

Mineralen (%)  5,6

Ruwe celstof (%)  3

Vocht (%)  9,5
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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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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. 



Royal Canin Nederland B.V.
Afdeling Productvoorlichting & Service

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

info.nld@royalcanin.com

Kijk voor meer informatie op onze website
www.royalcanin.nl20
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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


