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Kąpiel psa

Pielęgnacja psów, a szczególnie tych długowłosych nie jest sprawą
łatwą… wymaga czasu, szczotkowania. Ważna jest też kąpiel
z dodatkiem odpowiedniego preparatu.

I

stnieje przekonanie, że psy
należy kąpać i czesać jak
najrzadziej, bo to źle wpływa na strukturę włosa. Na
szczęście postęp w kosmetyce
dotyczy także zwierząt. Specjalne kosmetyki dla naszych
podopiecznych nie tylko nie wyrządzają im szkody,
ale – dobrze dobrane – sprawiają, że sierść psa jest
piękna i zdrowa. Na rynku są preparaty tak delikatne,
że nadają się nawet do codziennego użytku.

Według potrzeb
Wykąpane zwierzę nie tylko ładnie wygląda i pachnie, ale też chronione jest przed insektami. Statystyki
są nieubłagane: u co czwartego psa na okrywie
włosowej mogą znajdować się zarażliwe jaja pasożytów, np. glisty psiej. Pchły, które są nosicielami postaci larwalnej tasiemca z łatwością mogą nimi zarazić
psa. Do zarażenia dochodzi, gdy zwierzak wygryza
pchłę z okrywy włosowej. Niestety, potem już bar-

PAMIĘTAJ!

po kąpieli nie wychodził już na spacer.

Wizyta w salonie
Do kąpieli psów nie wolno
Warto też wybrać się z psem do
używać specyfików
przeznaczonych dla ludzi. Skóra salonu pielęgnacyjnego dla zwierząt. Tu profesjonaliści pomogą zwieludzka ma inne PH. Naturalny
odczyn zdrowej skóry psa
rza-kowi uwolnić się od zasupleń i
jest lekko kwaśny.
kołtu-nów, a także staranie wykonają

dzo łatwo tasiemcem może zarazić się także człowiek. Dla zarażonych insektami psów są specjalne
szampony, które ułatwiają pozbycie się kłopotliwych
„gości”.
Oddzielną kategorię preparatów stanowią szampony
i odżywki, zapobiegające elektryzowaniu się sierści
zwierząt. Zimą zdarza się to bardzo często, ponieważ
sierść psów jest mocno przesuszona.
U psów długowłosych na sierści pojawiają się kołtuny. Kupując więc kosmetyki, weźmy pod uwagę
rodzaj włosa i wiek zwierzęcia. Inny preparat będzie
potrzebny dla psów szorstkowłosych, inny dla szczeniaków, czy psów starszych.

ZASADY KĄPIELI
Preparaty stosowane do kąpieli dla zwierząt są
zazwyczaj koncentratami, dlatego koniecznie musimy je rozcieńczać z wodą w proporcjach podanych
na opakowaniu. Uważajmy, aby w trakcie kąpieli nie
nalać wody do uszu i nosa zwierzaka. Na koniec
trzeba go dokładnie osuszyć i najlepiej, by zimą pies

nową fryzurę. Podczas zabiegu pielęgnacyjnego zwierzak jest też kąpany. W salonie
używa się profesjonalnych, właściwych dla rodzaju
sierści, wieku psa i stanu włosów szamponów oraz
odżywek. Dzięki temu strzyżenie, rozczesywanie
sierści staje się łatwiejsze i szybsze, a skóra i włos
uzyskują właściwą naturalną strukturę i ochronę
tłuszczową.
Systematyczne wizyty w salonie skracają czas domowych zabiegów pielęgnacyjnych, sprzyjają poprawie
kondycji sierści zwierzęcia i oszczędzają stresu związanego z długim strzyżeniem.
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