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„PROTECT DERMATO“. ANGLŲ BULDOGO ATVEJIS 
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Šuns oda sudaro apsauginį barjerą tarp išorės 
aplinkos ir jo kūno. Iš šuns odos ir kailio galima 
spręsti apie jo sveikatą ir maisto kokybę. 
Niežėjimas (lot. Pruritus) ir kasymasis yra 
tipiniai odos jautrumo požymiai. Dėl to 
atsiranda pažeidimai ir prasideda odos 
komplikacijos. 
Tam, kad oda ir kailis galėtų atsinaujinti ir išlikti 
sveiki, reikalingos tam tikros maistinės 
medžiagos.  Maistas turi būti sudarytas iš tokių 
maistinių medžiagų, kurios palaiko gerą odos 
būklę.  Tai aukštos kokybės ir labai gerai 
virškinami baltymuai, kurie lengvai 
pasisavinami, ir jūsų šuniui reikalingos 
būtiniausios amonirūgštys. 

 
 

Taip pat šuns maiste turi būti polinesočiųjų 
riebalų rūgščių (omega-3 ir omega-6), kurios 
prisideda prie sveikos odos ir gražaus kailio 
palaikymo.  Omega-3 taip pat padeda 
kontroliuoti niežulį ir odos uždegimą. Vitaminai 
kartu su cinku ir biotinu prisideda prie tinkamo 
epidermio funkcionavimo. Varis svarbus kailio 
pigmentacijai. 
Šunys gali būti jautrūs arba net alergiški 
sudedamosioms maisto dalims. Dėl to gali 
pasireikšti odos uždegimo simptomai. 
 

 

        „PROTECT DERMATO“ yra subalansuotas veterinarinis maistas suaugusiems šunims, 

       specialiai sukurtas: 
mažinti maisto netoleravimo riziką, sudėtyje naudojant specialiai atrinktus 

baltymų šaltinius (antieną, žuvį ir žirnius); 

su omega-3 (linų sėmenys ir žuvų taukai) ir omega-6 (agurklės), mažinti uždegimą 
ir stiprinti odos barjero funkciją; 

sinergetiškai veikiant baltymams, biotinui, cinkui ir ciberžolei skatinti odos gijimą 
ir atkūrimą; 

sudedamosioms dalims (alaus mielėms, obuolių skaiduloms ir t. t.) ir augalams (artišokams, 
ciberžolei, rozmarinams) papildant vienam kitą, palaikyti odos ir virškinimo sistemos funkcijas. 

 
 
 
 
 
 

Kai kurių veislių šunys yra ypač linkę 
sirgti odos liga, vadinama atopiniu 
dermatitu. Buldogai turi polinkį į 
suprastėjusią odos būklę ir infekcijas, 
atsirandančias dėl trynimosi, karščio 
ir drėgmės kombinacijos. Be to, ant        

     jų susiraukšlėjusios odos  

         lengviau kaupiasi bakterijos. 



Pristatome jums Oskaro, 3 metų anglų buldogo klinikinį atvejį. 
 

Šis draugužis buvo tinkamai paskiepytas ir gaudavo vaistų nuo išorinių ir vidaus parazitų. 
Oskarui pasireiškė niežėjimas, kai kuriose vietose slinko plaukai ir paraudo bei sustorėjo oda. 
Visa tai įvyko per kelis mėnesius. 

 

   

1 nuotrauka. Oskaras prieš 
pakeičiant mitybą* 

2 nuotrauka. Oskaras praėjus 5 
savaitėms po mitybos pakeitimo* 

3 nuotrauka. Oskaras praėjus 10 
savaičių po mitybos pakeitimo* 

 

 

Prieš tai mityba buvo keista kelis kartus, tačiau Oskaro klinikinė būklė nė kiek nepagerėjo.  
Tada jo šeimininkai nusprendė išbandyti „DERMATO Protect“ sausą maistą. Oskaro dienos 
normą sudarė 300 g „DERMATO Protect“ šunų maisto, padalinto į tris valgymus. 

Maisto pakeitimas buvo naudingas ir davė teigiamų rezultatų. Vos po 5 savaičių odos 
uždegimas ir niežulys sumažėjo (2 nuotrauka). 

Po 10 savaičių šėrimo „DERMATO Protect“ maistu Oskaro odos išvaizda ir būklė pasikeitė, o 
niežulys dingo (3 nuotrauka). 

 
 

 
„Dermato Protect“ padėjo anglų buldogui pasveikti. 

 Maistas nuramino niežulį ir odos sudirgimą. 

Dėl ypač lengvai virškinamų ingredientų maiste buvo 
užtikrintas geras virškinimas, o visos maiste esančios 
maistinės medžiagos gerai pasisavinamos. 
Oskarui labai patiko „DERMATO Protect“ maisto skonis. 



„PROTECT DERMATO“ SAUSAME  

MAISTE YRA SVEIKAI ODAI IR KAILIUI 

REIKALINGŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ: 

 
Agurklėse yra 

didelis kiekis polinesočiųjų 
omega-6 riebalų rūgščių: gama 
linoleno rūgšties (GLR) ir linolio 

rūgšties (LA). 

GLR yra grožiui ir kailiui reikalinga 

maistinė medžiaga. Ji turi 

minkštinančių, maitinančių ir 

atkuriančių savybių. Kai jos trūksta, 

oda praranda 

elastingumą ir yra linkusi 

sausėti. 

 
 
 
 
 
 
 

Antiena ir žuvis yra baltymų 
šaltinis, kuris nesukelia 
maisto netoleravimo ar 

alergijų. 

 
 
 

 
Aukštos kokybės baltymai, 
biotinas, cinkas ir vitaminai 

(tokie kaip vitaminas A, B, C ir E) 
yra sveikai odai ir gražiam kailiui 

būtinos maistinės medžiagos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vitaminas A 

Kontroliuoja odos ląstelių 
augimą ir sebumo gamybą. Jis 
padeda kovoti su seborėja ir 
pleiskanomis, kurios dažnai 
susiformuoja esant niežuliui. 
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* Padėkos: 

Dėkojame savo Izraelio partneriui „I.H.D Medioni Ltd“ už atsiliepimus ir leidimą 

publikuoti šuns nuotraukas. 

http://medioni.co.il/ 
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