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Piel gnacja w przypadku psów i kotów jest
spraw oczywi cie bardzo wa
ale tez niezwykle
delikatn , cz sto sporn i bywa, e trudn do
zrozumienia. Wszystko przez to, e patrzymy na
zwierzaki ze swojego punktu widzenia a akurat w
tym przypadku „higiena” „higienie” nierówna. Pies
czy kot to nie ma y cz owiek. Tutaj powiedzenie
„mycie skraca ycie” ma sens ,mo e nie a tak
przera liwie
dos ownie
ale
jednak.

pupila, w zale no ci od gatunku, rasy , wieku czy
konkretnych potrzeb skóry i jej wra liwo ci.
Procedur k pieli starajmy si przeprowadza
wieczorem, po ostatnim spacerze tak, aby skóra
mia a czas na wyschni cie .Pami tajmy , e sier
znacznie to opó nia a skoro sami nie wychodzimy
na zewn trz z mokr g ow , nie fundujmy tego
swoim przyjacio om.
Powodzenia!!!

Zacz
nale oby od tego, e ogromna
wi kszo psów i kotów pokryta jest sier ci -w
przeciwie stwie do ludzi. Jest to pierwszy powód,
dla którego ich skóra zachowuje si nieco inaczej
ni nasza i przez to wymaga innego traktowania. Po
drugie-ca a powierzchnia skóry pokryta jest
warstewk oju, produkowanego przez gruczo y
skórne. Ma ona kwa ny odczyn, przez co pe ni rol
ochronn (antybakteryjn , przeciwgrzybicz ). W
trakcie k pieli zmywamy j czyli pozbawiamy
zwierz tej ochrony. Skóra potrzebuje ok.3 dni,
eby tak
warstewk
odbudowa . Rozs dny
ciciel we mie to pod uwag i ograniczy
zwierzakowi k piele do dwóch rocznie .Mam tu na
my li g ównie psy bo u kotów jakakolwiek k piel
jest w zasadzie AWYKONALNA(chocia zdarzaj
si krytyczne wyj tki). Poza tym nale y pami ta aby
do k pieli u ywa odpowiednich szamponów ,
przeznaczonych DLA ZWIERZ T. Wybór jest
naprawd ogromny, ka dy znajdzie co dla swojego
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