Nieuwsbrief Winter 2019
Februari: Maand van het gebit




Maand van het Gebit
Honden en katten hebben vaker
gebitsproblemen dan de meeste mensen
denken. Gebitsproblemen worden met
name veroorzaakt door tandplak, dat al na
24 uur wordt omgezet in tandsteen. De
vorming van tandsteen kan ervoor zorgen
dat je huisdier last van het gebit krijgt.
Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen
vervolgens ernstige gevolgen hebben voor
de gezondheid van uw hond of kat.




Kauwt uw hond of kat minder
makkelijk op harde brokken?
Stinkt hij uit de bek?
Of wilt u gewoon zeker weten of
alles in orde is?

Voor een Gebitscheck bij de Assistente
kunt u bellen op : 038-4214420

Verbouwing
Voor de verbouwing zijn we bezig met de
laatste voorbereidende gesprekken. In de
volgende nieuwsbrief zal er meer informatie
zijn over de aanstaande verbouwing.
Enten
Wij merken als kliniek dat mensen wat
terughoudender worden met het laten
vaccineren van hun huisdieren. Maar we
krijgen wel elke maand zieke dieren ten
gevolge van niet goed vaccineren. Daarom
staan wij als kliniek nog steeds 100% achter
het jaarlijks vaccineren van zowel honden,
katten als konijnen

Gratis Gebitscheck bij de Assistente
Korting op voeding: Hills T/D
Een presentje voor uw hond of kat

Verzorging Pootjes strooizout
Het winterweer kan grote invloed hebben
op de pootjes van je hond. Sneeuw, ijs,
kou, en strooizout kunnen de poten en
voetzooltjes van je hond beschadigen.
Smeer voor de wandeling de pootjes in
met vaseline. Controleer na de wandeling
of de poten en voetzooltjes van je dier
sneeuw- en ijsvrij zijn. Veeg met
een handdoek zachtjes de vaseline van de
pootjes af. Kom je toch wat ijskontjes
tegen? Week de poten dan even in lauw
water, zo lossen de ijsklontjes op. Heeft je
hond droge voetzooltjes? Smeer dan ook
na de wandeling een klein beetje vaseline
op de voetzooltjes, zo voorkom je pijnlijke
scheuren.

