OVERGEWICHT

IDEAAL

ONDERGEWICHT

PURINA BODY CONDITION SYSTEM
1

Ribben, lendenwerveluitsteeksels, bekkenbeenderen en alle andere
benige structuren zijn zelfs op afstand duidelijk zichtbaar. Geen
waarneembaar lichaamsvet. Zichtbaar verlies van spiermassa.

2

Ribben, lendenwerveluitsteeksels en bekkenbeenderen zijn goed
zichtbaar. Geen vetlaag voelbaar. Overige benige structuren zijn
hier en daar zichtbaar. Gering verlies van spiermassa.

3

Ribben zijn gemakkelijk te voelen, dragen geen vetlaag en kunnen
(afhankelijk van vachttype) zichtbaar zijn, net als de uiteinden van
de lendenwerveluitsteeksels. Tevens beginnen bekkenbeenderen
zichtbaar te worden. Duidelijke taille en een sterk oplopende buiklijn.

4

Ribben zijn goed te voelen onder een uiterst dunne vetlaag.
Taille is van bovenaf goed zichtbaar evenals de sterk oplopende
buiklijn (van opzij bezien).

5

Ribben zijn voelbaar onder een dunne tot matig dikke vetlaag.
Achter de ribben is de taille van bovenaf zichtbaar. Van opzij
bezien is de buiklijn duidelijk oplopend.

6

Ribben zijn nog te voelen onder een iets te dikke vetlaag. Taille is
nog net zichtbaar van bovenaf gezien. Buiklijn is nog matig oplopend.

7

Ribben zijn met moeite te voelen onder een dikke vetlaag.
Duidelijke vetaanwas in de lendenstreek en rond de staartbasis.
Taille is niet of nauwelijks zichtbaar. Buiklijn is soms nog net of
net niet meer oplopend.

8

Ribben zijn niet meer te voelen onder de zeer dikke vetlaag of
slechts na diep doortasten. Sterke vettoename in de lendenstreek en
rond de staartbasis. Taille is afwezig. Buiklijn is niet meer oplopend;
mogelijk is er zelfs een toename van de buikomvang waarneembaar.

9

Massieve vetaanwas op de borstkas, de wervelkolom en rond de
staartbasis. Tevens is vettoename in de nek en de ledematen te
constateren. Taille is afwezig. Geen oplopende buiklijn meer en
er is een duidelijke toename van de buikomvang waarneembaar.

Het BODY CONDITION SYSTEM werd ontwikkeld in het Nestlé Purina Pet Care Center en is gevalideerd
zoals vastgelegd in de volgende publicaties:
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