Kaj podariti svojemu psu
1. Nekaj za udobje
Če želite, da bo vašemu psu pri vas doma zares prijetno, mu lahko poleg osnovnega privoščite tudi
dodatno ležišče ali – še bolje – več ležišč, da bo kuža udobno počival tako v dnevni sobi kot v
spalnici, v delovnem kabinetu in še kje ...
Ponudba na tržišču je pestra in zagotovo boste našli ležišče, ki bo kar najbolj primerno za vašega
ljubljenčka.
2. Nekaj za toploto in varnost
Zimski sprehod ni vedno taka idila, kot si jo romantično radi predstavljamo. Še prevečkrat smo
skrbniki psov prisiljeni svoje ljubljenčke sprehajati v snežnem metežu, dežju, po plundri in
zaledenelih stezah ... Zato je morda čas, da razmislite o pasji zimski opremi.
Raje kot plaščke z odprtinami za tace psi menda nosijo pokrivala v slogu konjskih dek, ki jih na
prsih in trebuhu spnete z ježki. Plaščki so odlična rešitev za kratkodlake pasme, lahkotna odsevna
»oblačila« pa so lahko zelo koristna tudi za dolgodlake. Pozimi so namreč dnevi krajši in se več
časa sprehajamo po temi, ko vozniki psa in skrbnika težje opazijo. Da bo kuža ponoči bolj viden,
mu lahko kupite tudi LED lučko, ki jo pripnete na ovratnico.
Led in sneg lahko poškodujeta blazinice, sol na cestah in pločnikih pa pogosto vsebuje kemikalije,
ki lahko tačke dejansko ožgejo. Ko si kuža doma liže tačke, pa nevarne snovi celo zaužije, zaradi
česar ga bo bolel trebuh. Koristno darilo je zato posebna krema oz. vosek za blazinice. Če ste
ljubitelji aktivnejših sprehodov, razmislite o nakupu škorenjcev.
3. Nekaj za igro
Tako kot otroci tudi psi pod novoletno jelko radi najdejo kaj zase. Najlepše darilo je dobro izbrana
igrača, ki ustreza slogu igranja vašega kosmatinca. Za nekatere pse skrbniki namreč pravijo, da se
ne marajo igrati – morda pa jim le niso še kupili prave igrače!
Vašemu psu morda ni všeč igra »prinesi!« ali »ugrizni in vleci!« (vedite, da se oboje da naučiti in je
celo koristno spodbujati!), uživa pa ob interaktivnih igrah (npr. posebne pasje sestavljanke) ali ob
grizljanju konga. Od piskajočih igrač do aportov in igrač za vleko, kongov, sestavljank, vrvi …
možnosti je toliko, da lahko vsak božič kupite nekaj čisto drugega.
4. Nekaj za priboljšek
Dobro je vedeti, kje in iz česa so narejeni priboljški, ki jih dajemo našim psom!
Izogibajte se izdelkom, v katerih je veliko žita. Priboljški naj vsebujejo predvsem meso oz. proteine.
Če vaš kuža trpi zaradi alergij, kupite priboljške, ki vsebujejo isti vir proteinov (npr. jagnjetina) kot
njegova vsakdanja hrana.
Ob tem pa upoštevajte, da morate pasje priboljške pod drevesce nastaviti zadnji večer, saj utegne
sicer kuža razcefrati vsa darila, da bi našel svojega!

