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PIEL¢GNACJA

Agnieszka Bogucka
z maltaƒczykiem Kajtusiem

Podejmujemy temat piel´gnacji naszych
czworonogów. W nowym cyklu artyku∏ów poruszymy ró˝ne kwestie zwiàzane z tym, jak odpowiednio dbaç o kondycj´ i urod´ podopiecznych. Tym razem skoncentrujemy si´ na piel´gnacji w okresie zimowym. Rozmawiamy
z Agnieszkà Boguckà, w∏aÊcicielkà
YorkChampion – sieci sklepów i salonów piel´gnacyjnych, a tak˝e e-sklepu
dla piesków ma∏ych ras.
Czy zimà nale˝y szczególnie dbaç o piel´gnacj´ psa?
Musimy zdawaç sobie spraw´ z tego, ˝e decydujàc si´ na pieska bierzemy pe∏nà odpowiedzialnoÊç za jego piel´gnacj´ przez ca∏y rok.

Trzeba dbaç o to, by sierÊç pupila by∏a odpowiednio nawil˝ona, elastyczna i nie elektryzowa∏a si´. Szczególnie zimà przesuszone
w∏osy szybko ko∏tunià si´ i filcujà. Zaniedbana sierÊç mo˝e sprawiaç podopiecznemu
dyskomfort, a nawet ból. Nale˝y zatem systematycznie jà czesaç. Dzi´ki temu usuwane
sà martwe w∏osy, a skóra staje si´ lepiej
ukrwiona. Psy d∏ugow∏ose powinny byç
szczotkowane codziennie. Natomiast krótkow∏ose minimum dwa razy w tygodniu.
Czeszmy pupila w delikatny sposób, aby nie
zniech´ciç go do tego typu zabiegów. Gdy
pies wymaga kàpieli, u˝ywajmy szamponów
i od˝ywek przeznaczonych dla zwierzàt.
W przypadku niektórych ras konieczne jest
odwiedzanie salonów piel´gnacji (raz na 2,3
miesiàce), gdzie w profesjonalny sposób dba
si´ o w∏osy pupila. Pami´tajmy równie˝ o kontrolowaniu stanu oczu, uszu, z´bów i pazurów. Zimà warto zwróciç uwag´ tak˝e na poduszeczki ∏apek. JeÊli sà wyschni´te i pop´kane
od soli, którà sà posypane chodniki, nale˝y
je nat∏uszczaç specjalnymi preparatami.
A co ze strzy˝eniem zimà? Czy po takim zabiegu nie jest zimno rasom takim jak yorki?
Yorki nie sà przystosowane do ˝ycia w zimnych porach roku. Mamy u nich do czynienia z w∏osem (takim jak ludzki), a nie
z sierÊcià. Nie daje on ciep∏a, a stanowi
jedynie izolacj´ od s∏oƒca i ch∏odu. Nawet
jeÊli pupil ma w∏osy prawie do ziemi, to
i tak nie jest mu przez to cieplej. Dlatego

zimà najwygodniejsza b´dzie dla yorka
krótka fryzurka (ale nie wygolona przy skórze). Mo˝emy jà wykonaç w salonie pi´knoÊci
dla zwierzàt. Na ca∏oÊç wykonywanego tam
zabiegu piel´gnacyjnego sk∏ada si´ oprócz
strzy˝enia i czesania tak˝e kàpiel.
Czy zak∏adanie psiakom ubranek to tylko fanaberia w∏aÊcicieli?
W naszym kraju tylko przez kilka miesi´cy
jest sucho i ciep∏o. Zimà marznà nie tylko
ludzie, ale te˝ nasi czworono˝ni przyjaciele.
Nie wszystkie rasy majà podszerstek chroniàcy je przed ch∏odem. Ubieranie pupila
(np. yorka, maltaƒczyka) z myÊlà o tym, by
chroniç go od deszczu i zimna nie jest jego
strojeniem, traktowaniem jak zabawki czy
próbà jego ucz∏owieczania. JeÊli ubranko
jest odpowiednio uszyte, z odpowiedniego
materia∏u, to nie tylko nie przeszkadza,
a wr´cz u∏atwia pieskowi ˝ycie. Przy jego
wyborze nale˝y zwróciç uwag´, czy pupilowi
jest w nim wygodnie oraz czy nie kr´puje
jego ruchów. Warto przymierzyç ubranko
przed zakupem.
Rozmawia∏a Natalia Gierymska

