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Trudna zima

Kołtuny nie wyczesywane mogą być schronieniem dla bakterii,
pasożytów i grzybów. Mogą też powodować odparzenia skóry,
które w konsekwencji stają się początkiem poważnych infekcji.

N

dysponują umiejętnościami i cierpliwością, dzięki czemu przywrócą piękny
wygląd. Jednak w przypadku zaniePodczas pozbywania się
kołtunów, zwierzę powinno mieć dbanych zwierząt nawet najlepszy
dobry nastrój. Jeżeli w trakcie tych fryzjer może zaproponować tylko
zabiegów pielęgnacyjnych, pies strzyżenie. Profesjonalista będzie
jednak wiedział, jak należy ostrzyc,
zaczyna się niepokoić, należy
aby nie ucierpiała na tym fryzura
zrobić przerwę na
zwierzaka.

PAMIĘTAJ!

zabawę.

iezbyt mocno zbite
kołtuny można próbować rozplątać palcami. Rozdziela się je z na pół, a
potem każdą część znowu na
pół. Zaczynając od końcówek,
kawałeczek po kawałeczku,
milimetr po milimetrze aż
dotrzemy do skóry. Taki rozluźniony kołtun należy
przeczesać rzadkim, a potem gęstszym grzebieniem.
Przydatna jest też szczotka – odpowiednio dobrana
do szaty pieska. Tutaj, rozczesywanie również zaczynamy od końcówek włosa. Krótkimi, zdecydowanymi ruchami wyczesujemy bardzo delikatnie kołtun,
posuwając się w kierunku skóry. Należy jednak uważać, aby bardziej nie splątać włosa. Na zakończenie
przeczeszmy włosy grzebieniem. Jeżeli nie ma oporu,
włos jest dobrze rozczesany.

kremów, mleczek, oliwek. Dzięki nim powierzchnia
włosa staje się bardziej śliska, a pojedyncze włoski
łatwiej „wyślizgują” się z kołtuna. Używając preparatów w postaci pudru i talków, posypujemy kołtun
takim specyfikiem, a następnie przechodzimy do
rozczesywania (palce, szczotka, grzebień). Jeżeli
zastosujemy preparaty „mokre”, po ich użyciu włosy
należy trochę podsuszyć. Gdy na psie powstał wyjątkowo „oporny” kołtun i powyższe metody nie dają
efektów, skutecznym narzędziem będą nożyczki,
które prowadzimy równo przez środek kołtuna od
skóry w kierunku końców włosa. Rozluźniony kołtun
rozplątuje się palcami lub rozczesuje szczotką, grzebieniem. W sklepach z artykułami dla zwierząt można
kupić tzw. filcak, specjalny grzebień z zaostrzonymi
zębami. Używając filcaka, zbity włos należy usuwać
delikatnymi, ciągnącymi ruchami.

POMOCNE PREPARATY

Usuwanie kołtunów przy użyciu ostrych narzędzi to
niebezpieczna operacja, szczególnie z niezbyt spokojnym zwierzakiem. Mając skołtunionego psa lepiej
jest od razu oddać go w ręce profesjonalisty, którzy

Przy rozczesywaniu kołtunów pomocne mogą być,
także specjalne preparaty kosmetyczne. Występują
one zazwyczaj w postaci: spray’ów, pudru-talku,

Pomoc fryzjera

Lepiej zapobiegać
Dbajmy, aby włosy/sierść były odpowiednio nawilżone, elastyczne, i nie elektryzowały się. Po wizycie u
profesjonalisty, kiedy zwierze jest dokładnie wyczesane możemy przystąpić do codziennego porządnego szczotkowania. Ważne jest, aby szczotka docierała do skóry, a nie gładziła włos po wierzchu, co jest
częstym zjawiskiem, że właściciel psa czesze delikatnie wierzchnie włoski, pozostawiając przy skórze
coraz większy kołtun. Potem pojawia się zdziwienie,
że mimo regularnych zabiegów szata pieska staje się
zaniedbana.
Agnieszka Bogucka
YorkChampion

