
ROYAL CANIN® rasspecifieke voeding 
•  voor Yorkshire Terriër pups tot 10 maanden
•  voor de volwassen Yorkshire Terriër vanaf 10 maanden

Yorkshire Terriër
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De Yorkshire Terriër: Verzorging van de Yorkshire Terriër

Korte geschiedenis...
Tegenwoordig is de Yorkshire 
Terriër een echte gezelschaps-
hond, maar hij komt oorspron-
kelijk van het platteland waar hij 
op ratten moest jagen in Engelse 
mijnen. In de jaren 30 werd dit 
ras naar een kleiner formaat 
gefokt. Nu steelt hij de show 
op tentoonstellingen dankzij zijn 
natuurlijke schoonheid.

Een charmante hond  
met een uniek karakter
De Yorkshire Terriër is een van de bekendste kleine honden en is een populair 
ras. Zijn zijdezachte vacht met een mix van staalblauw en reebruin geven hem zijn 
kenmerkende elegante uitstraling. Achter deze elegantie en kleine hond, zit een 
sterk en soms zelfs veeleisend karakter.  
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De Yorkshire Terriër: Verzorging van de Yorkshire Terriër

De Yorkshire Terriër is een boeiende, veelzijdige hond met unieke kenmerken. 
Hij is levendig, enthousiast, eigenwijs en stoutmoedig. De Yorkshire Terriër heeft 
lichaamseigenschappen die extra aandacht eisen, zoals de huid, kaken en het gebit. 
Zijn opvallende vacht moet regelmatig worden verzorgd en hij kan een moeilijke 
eter zijn. 

Niet zomaar een vacht….
De vacht van de Yorkshire Terriër is bijzonder fijn en lang (tot 37 cm) en groeit 
voortdurend. Hij valt langs beide zijden van de ruggengraat. Deze uitzonderlijk 
glanzende, zachte vacht heeft dezelfde structuur als mensenhaar. De Yorkshire 
Terriër heeft geen ondervacht en verhaart niet. Maandelijks trimmen wordt 
aangeraden.

Lange levensverwachting vereist langdurige gezondheidszorg
De gemiddelde levensverwachting van de Yorkshire Terriër is 15 jaar. Het ouder 
worden beïnvloedt de conditie van zijn huid en vacht, het functioneren van zijn hart 
en nieren en de soepelheid van zijn gewrichten.

Kieskeurige eter
De reukzin van de Yorkshire Terriër is minder goed dan die van grotere honden. 
Dat kan een reden zijn waarom hij zo kieskeurig is. Alleen een bijzonder smakelijke 
voeding wekt zijn eetlust op. 

Opnemen van Voeding
De Yorkshire Terriër heeft veel tanden in een fijne, smalle kaak, waardoor hij 
soms last kan hebben van gebitsafwijkingen die het hem moeilijk maken zijn 
brokjes in de bek te nemen. Daarnaast heeft dit ras ook aanleg voor tandsteen, 
met alle nadelige gevolgen van dien.
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Groei: in 10 maanden volwassen

De groeifase is cruciaal voor een pup, omdat dan de basis wordt gelegd voor 
zijn toekomstige gezondheid. In een paar maanden tijd maakt een jonge 
Yorkshire Terriër 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

De ontwikkeling van het skelet
De Yorkshire Terriër 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 namelijk nog geen grote hoeveelheden voeding opnemen 
en nog nauwelijks zetmeel verteren. Het gewicht moet op beheerste wijze blijven 
toenemen, zodat de pup zijn ideale gewicht kan blijven behouden. 

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 namelijk geleidelijk af terwijl zijn 
eigen immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Dit is pas compleet enkele 
weken nadat het gehele vaccinatieprogramma is doorlopen. Goede voeding is 
vanzelfsprekend belangrijk tijdens het overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’. 
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Van 5 maanden tot 10 maanden

De basis verder ontwikkelen

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

Langzaam volwassen
De pup is steeds beter in staat grotere hoeveelheden voeding te verteren. Ook de 
mogelijkheid tot het verteren van zetmeel groeit. In deze belangrijke fase van groei, 
is het van belang uw pup ’schraal’ te laten opgroeien, wat bijdraagt tot het behoud 
van gezonde gewrichten. 

Tanden en 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 voedsel vertraagd, wat de spijsvertering minder belast, maar ook 
zijn mondhygiëne verbeterd. 

De groei van de jonge Yorkshire Terriër 
•  In 10 maanden neemt het gewicht van de jonge Yorkshire Terriër toe tot 

20 keer zijn geboortegewicht.
• 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.
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Yorkshire Terriër Junior 

ONDERSTEUNT DE VACHT
Yorkshire Terrier Junior draagt bij aan het behoud van de gezondheid van de lange 
vacht van Yorkshire Terriërs. De voeding bevat een aangepast gehalte aan Omega-3 
vet zuren (EPA & DHA) en Omega-6 vetzuren.

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 pup.

ONDERSTEUNT HET GEBIT
Deze formule helpt tandsteenvorming te verminderen.

Voor Yorkshire Terriër pups tot 10 maanden

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

W

a r e  g r o o t t e
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Yorkshire Terrier 
Junior
Eiwit (%)  29

Vet (%)  20

Mineralen (%)  7

Ruwe celstof (%)  1,3

Vocht (%)  9,5

Yorkshire Terriër Junior 

Volledige hondenvoeding voor pups van het ras Yorkshire Terriër - tot 
10 maanden

INGREDIËNTEN: Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, rijst, maïsmeel, 
dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, bietenpulp, hydrolysaat 
van dierlijke eiwitten, mineralen, sojaolie, visolie, gist, 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

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: 
Vitamine A: 29500 IE, Vitamine D3: 800 IE, Biotine: 3,07 mg, E1 (IJzer): 49 
mg, E2 (Jodium): 4,9 mg, E4 (Koper): 9 mg, E5 (Mangaan): 64 mg, E6 (Zink): 
192 mg, E8 (Selenium): 0,11 mg - Technologische toevoegingsmiddelen: 
Natriumtripolyfosfaat: 3,5 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 29% - Ruw vet: 20% - Ruwe 
as: 7% - Ruwe celstof: 1,3% - Per kg: Omega-3 vetzuren: 7,2 g waarvan 
EPA & DHA: 3 g - Omega-6 vetzuren: 37,2 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.

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed 
naar de lichaamsconditie van jouw hond en pas 
de hoeveelheid voeding daarop aan.
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YORKSHIRE Adult

Volwassen gewicht

24H?(g)

Omega-6 vetzuren (%) 3,72
Omega-3 vetzuren (%) 0,72
EPA + DHA (%) 0,3
Linolzuur (%) 3,5
Arachidonzuur (%) 0,09
Overige koolhydraten (%) 33,2
Zetmeel (%) 28,2
Voedingsvezels (%) 6,3

Mineralen
Calcium (%) 1,2
Fosfor (%) 0,9
Magnesium (%) 0,06
Kalium (%) 0,7
Natrium (%) 0,4
Chloride (%) 0,61
Zink (mg/kg) 232
Mangaan (mg/kg) 77
Jodium (mg/kg) 5,6
Selenium (mg/kg) 0,34
IJzer (mg/kg) 213
Koper (%) 15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 31.000
Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (IE/kg) 800
Vitamine B1 (mg/kg) 27
Vitamine B2 (mg/kg) 48,6
Pathotheenzuur (mg/kg) 145,2
Vitamine B6 (mg/kg) 75,7
Vitamine B12 (mg/kg) 0,13
Niacine (mg/kg) 482,8
Biotine (mg/kg) 3,07
Foliumzuur (mg/kg) 13,6
Choline (mg/kg) 2.000

Overige voedingsstoffen
L-carnitinene (mg/kg) 50
Luteïne (mg/kg) 5
Taurine (mg/kg) 2.200
Lysine (%) 1,36
Arginine (%) 1,63
DL-methionine (%) 0,74
Methionine Cysteïne (%) 1,15

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 4.109
NRC 74 (kcal/kg) 4.288
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Yorkshire Terriër Adult 

ONDERSTEUNT DE VACHT
Yorkshire Terrier Adult draagt bij aan het behoud van de gezondheid van de lange 
vacht van Yorkshire Terriërs. De voeding bevat een aangepast gehalte aan Omega-3 
vet zuren (EPA & DHA) en Omega-6 vetzuren.

STELT KIESKEURIGE ETERS TEVREDEN
Dankzij een combinatie van uitzonderlijke aroma’s stelt Yorkshire Terrier Adult zelfs 
de meest kieskeurige eters tevreden.

ONDERSTEUNING VAN DE VITALITEIT
De formule bevat een selectie van voedingsstoffen die voldoen aan de 
voedingsbehoefte van de oudere Yorkshire Terriër.

ONDERSTEUNT HET GEBIT
Deze formule helpt tandsteenvorming te verminderen.  

Voor volwassen Yorkshire Terriërs vanaf 10 maanden

Verkrijgbaar in 1,5kg, 3kg en 7,5kg

W a r e  g r o o tt e
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Eiwit (%)  28

Vet (%)  18

Mineralen (%)  5

Ruwe celstof (%)  3,1

Vocht (%)  9,5

Yorkshire Terrier 
Adult

Yorkshire Terriër Adult 

Volledige hondenvoeding voor volwassen Yorkshire Terriërs - vanaf 
10 maanden

INGREDIËNTEN: Gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïsmeel, rijst, 
dierlijke vetten, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïs, maïsgluten, 
hydrolysaat van dierlijke eiwitten, plantaardige vezels, bietenpulp, 
mineralen, visolie, gist, sojaolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van 
gist (bron van Manno-Oligo-Sacchariden), bernagieolie (0,1%), extracten uit 
groene thee en druiven (bron van polyfenolen), Tagetes (Afrikaan) extract 
(bron van luteïne), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine). *L.I.P.: eiwitten geselecteerd 
vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: 
Vitamine A: 29500 IE, Vitamine D3: 800 IE, Biotine: 3,07 mg, E1 (IJzer): 47 
mg, E2 (Jodium): 4,7 mg, E4 (Koper): 9 mg, E5 (Mangaan): 61 mg, E6 (Zink): 
183 mg, E8 (Selenium): 0,1 mg - Technologische toevoegingsmiddelen: 
Natriumtripolyfosfaat: 3,5 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 28% - Ruw vet: 18% - Ruwe 
as: 5% - Ruwe celstof: 3,1% - Per kg: Omega-3 vetzuren: 6,8 g waarvan 
EPA & DHA: 3 g - Omega-6 vetzuren: 33,7 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.

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed 
naar de lichaamsconditie van jouw hond en pas 
de hoeveelheid voeding daarop aan.
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Activiteit

Omega-6 vetzuren (%) 3,37
Omega-3 vetzuren (%) 0,68
EPA + DHA (%) 0,3
Linolzuur (%) 3,14
Arachidonzuur (%) 0,07
Overige koolhydraten (%) 36,4
Zetmeel (%) 31,1
Voedingsvezels (%) 8,4

Mineralen
Calcium (%) 0,72
Fosfor (%) 0,6
Magnesium (%) 0,11
Kalium (%) 0,7
Natrium (%) 0,3
Chloride (%) 0,59
Zink (mg/kg) 218
Mangaan (mg/kg) 73
Jodium (mg/kg) 5,2
Selenium (mg/kg) 0,28
IJzer (mg/kg) 166
Koper (%) 15

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 31.000
Vitamine E (mg/kg) 600
Vitamine C (mg/kg) 300
Vitamine D3 (IE/kg) 800
Vitamine B1 (mg/kg) 27
Vitamine B2 (mg/kg) 48,6
Pathotheenzuur (mg/kg) 145,2
Vitamine B6 (mg/kg) 75,7
Vitamine B12 (mg/kg) 0,13
Niacine (mg/kg) 482,8
Biotine (mg/kg) 3,07
Foliumzuur (mg/kg) 13,6
Choline (mg/kg) 2.000

Overige voedingsstoffen
L-carnitinene (mg/kg) 100
Luteïne (mg/kg) 5
Taurine (mg/kg) 2.200
Polyfenolen (mg/kg) 150
Lysine (%) 0,96
Arginine (%) 1,43
DL-methionine (%) 0,73
Methionine Cysteïne (%) 1,17
Chondr. + Glucosamine (mg/kg) 500

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.944
NRC 74 (kcal/kg) 4.196



10

Yorkshire Terriër Adult 

Verkrijgbaar in doosjes met 
6x 85g portieverpakkingen 

of per portieverpakking van 85g

Voor volwassen Yorkshire Terriërs vanaf 10 maanden

GEZONDHEID VAN DE VACHT
Draagt bij aan het behoud van de gezondheid van de huid en de lange vacht van de 
Yorkshire Terriër dankzij een exclusieve combinatie van voedingsstoffen.

KWALITEIT VAN DE ONTLASTING
Helpt een gezonde spijsvertering te ondersteunen.

STIMULEERT DE EETLUST
Helpt te voldoen aan de eetlust van de Yorkshire Terriër.

AANGEPASTE TEXTUUR: PATE
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Eiwit (%)  8,50

Vet (%)  6

Mineralen (%)  1,90

Ruwe celstof (%)  1,60

Vocht (%)  78

Volledige voeding voor voor volwassen Yorkshire Terriërs - vanaf 10 
maanden

SAMENSTELLING: vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige 
bijproducten, granen, mineralen, oliën en vetten, suiker.  

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: 
Vitamine D3: 189IE, E1 (IJzer): 27mg, E2 (Jodium): 0,15mg, E4 (Koper): 
1,2mg, E5 (Mangaan): 8,4mg, E6 (Zink): 84mg - Technologische 
toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 2,2g. 

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 8,5% - Ruw vet: 6% - Ruwe as: 
1,9% - Ruwe celstof: 1,6% - Vochtgehalte: 78%.  

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.

!

*

BREED HEALTH NUTRITION

Adult
Over 10 months old - À partir de 10 mois

Yorkshire
Terrier 

85 g

Adapted texture

COAT HEALTH
Salute del pelo

SATISFIES
FUSSY APPETITES

Stimolazione
dell’appetito

urer

BREED HEALTH NUTRITION

Adult
Over 10 months old - À partir de 10 mois

Yorkshire
Terrier 

85 g

Adapted texture

COAT HEALTH
Salute del pelo

SATISFIES
FUSSY APPETITES

Stimolazione
dell’appetito

ure

BREED HEALTH NUTRITION

Adult
Over 10 months old - À partir de 10 mois

Yorkshire
Terrier 

COAT HEALTH
Santé du pelage

Borage Oil & Antioxidant

s

Exclusive kibble - Croquette exclusiveSATISFIES
FUSSY APPETITES

Spécial appétit délicat

AGEING SUPPORT
HEALTHY

Aide à bien vieillir

Adult

COATT HEAL
Santé ddu pela

SAATISFIE
FUSSY APPPETIT

Spécial appéétit déli

AGGEING
H

A

droog-
voeding

2kg

3kg

4kg
OF

portie-
verpakking

2kg

3kg

4kg

2

3

31/2

alleen 
portie-
verpakking

Water In geval van overgewicht, 
verminder de hoeveelheid

1/4 portie + 41g droogvoeding

1/2 portie + 52g droogvoeding

1/2 portie + 67g droogvoeding

Omega-6 vetzuren (%) 1,05
Omega-3 vetzuren (%) 0,20
EPA + DHA (%) 0,115
Linolzuur (%) 0,95
Arachidonzuur (%) 0,05
Overige koolhydraten (%) 4,0
Zetmeel (%) 3,40
Voedingsvezels (%) 2,20

Mineralen
Calcium (%) 0,26
Fosfor (%) 0,26
Magnesium (%) 0,02
Kalium (%) 0,24
Natrium (%) 0,13
Chloride (%) 0,19
Zink (mg/kg) 100
Mangaan (mg/kg) 9
Jodium (mg/kg) 0,40
Selenium (mg/kg) 0,26
IJzer (mg/kg) 65
Koper (mg/kg) 2,70

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 35.000
Vitamine E (mg/kg) 150
Vitamine C (mg/kg) 85
Vitamine D3 (IE/kg) 190
Vitamine B1 (mg/kg) 1
Vitamine B2 (mg/kg) 2
Pathotheenzuur (mg/kg) 40
Vitamine B6 (mg/kg) 1
Vitamine B12 (mg/kg) 0,01
Niacine (mg/kg) 256
Biotine (mg/kg) 0,06
Foliumzuur (mg/kg) 0,10
Choline (mg/kg) 770

Overige voedingsstoffen
Luteïne (mg/kg) 1,20
Taurine (mg/kg) 118
L-lysine / Lysine (%) 0,55
Arginine (%) 0,50
DL-methionine (%) 0,20
Methionine Cysteïne (%) 0,30

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 944
NRC 85 948
NRC 74 1.040

Gemiddelde analyse en voedingstabel

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed 
naar de lichaamsconditie van jouw hond en pas 
de hoeveelheid voeding daarop aan.

Yorkshire Terrier 
Adult
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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 jouw pup ROYAL CANIN® 
en ontvang 25% retour op de 1e 
jaarpremie van jouw nieuwe huisdierverzekering. Als je jouw 
volwassen hond ROYAL CANIN® geeft, ontvang je éénmalig €25,- 
retour. Voor meer informatie: www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

royalcanin
.nl

Royal Canin Nederland B.V.
Vragen over voeding? 

Het Royal Canin Kenniscentrum!
www.royalcanin.nl • kenniscentrum.nld@royalcanin.com

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

: royalcanin.nl • : royalcaninnl


