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Nieuwsbrief 25. 5 manieren om uw kleine hond te
verwennen.
U houdt zoveel van uw kleine hond, dat alleen de beste verzorging
goed genoeg is. Er zijn verschillende soorten behandelingen.
1. Niets overtreft de liefde voor elkaar! Honden zijn roedeldieren
en contact hebben met de roedelleider (u) is een belangrijke
bron van genoegen en bekrachtiging. Zelfs een lekker
tussendoortje of favoriet speeltje haalt het niet bij de knuffels
en de liefdevolle verzorging die u geeft.
2. Niet zomaar voeding - de juiste voeding. Neem de tijd om met
uw dierenarts te praten en koop verstandig, om de juiste
voeding voor de bijzondere behoeften van uw hond te
ontdekken. Een gelukkig en gezond leven begint op een
dergelijke basis van perfect gebalanceerde voeding. Behalve
liefde kunt u uw huisdier niets beters geven.
3. Plezier en spelletjes. Uw hondje wil waarschijnlijk niets liever
de tijd met u doorbrengen. Gewoon oogcontact en een lange
knuffel aan het einde van de dag betekent alles voor uw dier.
Ontdek wat uw hondje graag met u doet, en maak het als
onderdeel van uw routine. Binnen samen met de bal spelen?
Uitgelaten worden in het park? Een ritje met de auto? Tijd die
u samen doorbrengt is goed besteed.
4. Er goed uitzien, een goed gevoel. Uitgebreide en regelmatige
verzorging is een fantastische manier om uw hondje te
verwennen. Verzorgde geknipte nageltjes zijn belangrijk voor
uw hond om lekker te kunnen wandelen.
5. Gebruik geschikte verzorgingsspullen voor kleine honden.
Kijk eens rond voor de perfecte spullen voor uw hond en zijn
manier van leven. Onmisbare spullen zijn een goede
hondenmand, riem, halsband. Hondenkleding kan hem
beschermen tegen kou en regen, maar moet men NIET

dagelijks gebruiken. En zorg altijd dat de kop van uw hond vrij
blijft, zodat hij goed kan blijven ademen.

