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Kutya bőrbetegségek



A kutya bőre védőréteget képez a külső 
környezet és teste között. A kutya bőre és szőre 
az elsődleges visszajelzés a gazdi számára, 
hogy kutyája megfelelő étrendet követ. Az 
érzékenység tipikus jele, ha a kutyának elkezd 
viszketni a bőre és vakaródzik. Ebből látható, 
ha elkezdődik valami féle bőrprobléma.
A bőrnek és a szőrzetnek speciális tápa-
nyagokra van szüksége a megújuláshoz és a 
megfelelő egészség megőrzéséhez. Ehhez a 
diétának olyan tápanyagokból kell, hogy áll-
jon, mely ismert, hogy támogatja ezt a tevé- 
kenységet. Tartalmaznia kell magas minőségű 
és könnyen emészthető fehérjéket és a 
kutya számára fontos aminosavakat.

ANGOL BULLDOG ATÓPIÁS DERMATITIS BETEGSÉGÉT 
A PROTECT DERMATO-VAL KEZELTÉK 
By Dr. Concetta Amato (DVM, PhD, resident of ECVCN)

A kutya táplálkozásának tartalmaznia kell 
a többszörösen telítetlen zsírsavakat 
(Omega 3 és Omega 6). Ezek segítik az erős 
bőr és egészséges, fényes szőr fejlődését. 
Az Omega 3 segíti a viszketés és a bőrgyul-
ladás kontrollálását is. A vitaminok a cink és 
biotin kombinációja hozzájárul az epider-
misz megfelelő működéshez. A réz hozzájárul 
a szőr pigmentációhoz. A kutyák érzékenyek, 
sőt allergiásak is lehetnek az étel bizonyos 
összetevőire, mely bőrgyulladás tüneteihez 
vezethetnek.

A Protect Dermato tápunk teljes állatorvosi étrend felnőtt kutyák számára, kifejezetten arra 
tervezték, hogy: 

Minimalizálja az ételintolerancia kockázatát kevés fehérje összetevője miatt (kacsa, hal és
borsó).

Csökkentse a gyulladást és erősítse a bőrgát működését az Omega 3-nak (lenmag és halolaj)
és Omega 6-nak (borágómag) köszönhetően.
A fehérjék, a biotin, a cink és a kurkuma elősegítse a bőr gyógyulási folyamatait.

Az összetevőknek köszönhetően (sörélesztő, almarostok, articsóka, kurkuma és rozmaring)  
támogassa a bőr és az emésztőrendszer funkcióit.

Egyes kutyafajták különösen hajlamosak le-
hetnek bőrbetegségekre, melyeket atópiás 
dermatitisznek neveznek. A bull típusú kutyák 
hajlamosak minden típusú bőrbetegségre 
és fertőzésre a dörzsölés a hő és a nedvesség 

kombinációja miatt. Továbbá a ráncos
bőrükön könnyebben megtelepednek

a baktériumok.



Számos diétával próbálkoztak, azonban Oscar állapota nem javult. Majd a gazdái úgy döntöttek 
még utoljára adnak egy esélyt és kipróbálják a Protect Dermato száraztápot. Oscar napi adagja 
kizárólag 300 gr Dermato táp volt, három részre osztva.

Az étrend változás sikeresnek bizonyult 5 hét elteltével a bőrgyulladás és a viszketés is enyhült 
(2. kép).

Az étrendi változás után 10 héttel Oscar bőrtünetei és viszketése elmúlt (3. kép).

A következőkben bemutatjuk Oscar, a 3 éves angol bulldog esettanulmányát.

A kutya teljes vakcinázottsággal rendelkezett mind külső mind belső paraziták ellen. Oscar 
elkezdett vakaródzni kivörösödött a bőre és elkezdett hullani a szőre, ezek a tünetek több 
hónap alatt alakultak ki.

1. kép  Oscar a tápváltás
előtt*

2. kép  Oscar 5 héttel a
tápváltás után*

3. kép  Oscar 10 héttel a
tápváltás után*

Ez az étel segítette az angol bulldog gyógyulását.

Csillapította a bőrirritációt és a viszketést

Magas emészthetősége miatt megfelelően hasznosult és
fedezte a kutya tápanyagszükségletét
A Protect Dermato táp ízlett a kutyának



PROTECT DERMATO TÁPUNK TARTALMAZZA A 
SZÜKSÉGES TÁPANYAGOKAT AZ EGÉSZSÉGES 
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A borágó magok 
többszörösen telítetlen

Omega 6 esszenciális 
zsírsavakat tartalmaznak: 
gamma-linolénsav (GLA) és 

linolénsav (LA).
A GLA a szépség a szőrzet

tápanyaga. Hiányával a bőr 
veszít rugalmasságából és

hajlamossá válik a
kiszáradásra.

Az egészséges bőr és a 
minőségi szőrzet ki-

alakulásához kiváló minőségű 
fehérjére, biotinre, cinkre és 

vitaminokra (úgymint A, B, C és 
E-vitaminok) van szükség.

A kacsa és a hal magas fehérje-
források, melyek nem váltanak 

ki allergiás reakciót.

Az A-vitamin szabályozza
a bőr sejtnövekedéseit,

valamint a faggyútermelést és 
segít a seborrhea és a

korpásodás elleni harcban 
melyből gyakran kialakulhat

viszketés.
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