Jak wybierać kosmetyki dla psa?
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Skóra i sierść psa wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Dlatego każdy właściciel czworonoga
powinien zwrócić szczególną uwagę na wybór dobrych kosmetyków dla swojego pupila.
Sprawdź, czym się kierować podczas ich zakupu!

Preparaty pielęgnacyjne dla psów pomagają utrzymać prawidłową higienę czworonogów. Przed
zakupem kosmetyków dla zwierzaka warto zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii.
Podpowiadamy, jak wybierać najlepsze produkty do pielęgnacji skóry i sierści psa.

Kosmetyki do skóry i sierści psa – jakie produkty warto kupić?
Jednym z ważnych elementów dbania o psa jest utrzymanie zwierzaka w czystości. Pielęgnacja
psa obejmuje przede wszystkim kąpiel i czesanie. Niektóre rasy psów wymagają również
strzyżenia. Podstawowym kosmetykiem dla każdego czworonoga jest szampon, który powinien
być odpowiednio dobrany do skóry i sierści pupila. Dużą popularnością cieszą się również
odżywki dla psów, które zapewniają dodatkową pielęgnację i ochronę skóry oraz sierści. Coraz
więcej właścicieli czworonogów decyduje się także na zakup perfum dla psa, które pozwalają
zwierzęciu utrzymać świeży zapach na dłużej. W sklepach można znaleźć również patyczki do
pielęgnacji psich uszu, preparaty do usuwania przebarwień z okolic oczu, a także chusteczki
nawilżane, dzięki którym z łatwością zadbamy o higienę psa nawet w czasie spaceru i podróży.
Warto również pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji zębów psa – do tego celu przydadzą się
pasty do zębów, przeznaczone specjalnie dla czworonogów.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kosmetyków dla psa?

1/2

Jak wybierać kosmetyki dla psa?
wtorek, 07 grudnia 2021 12:03 -

Poszukując preparatów do pielęgnacji skóry i sierści psa, warto postawić na naturalne
kosmetyki bez zawartości parabenów, ftalanów i innych szkodliwych składników. Takie
substancje mogą wysuszać skórę czworonoga, powodować wypadanie sierści i reakcje
alergiczne. Na składy produktów pielęgnacyjnych dla psów powinni zwracać szczególną uwagę
właściciele zwierzaków o wrażliwej skórze. Przy zakupie szamponów i odżywek dla psa należy
pamiętać, że wybrany preparat powinien być dopasowany do rodzaju i długości sierści pupila.
W przypadku psów krótkowłosych warto wybierać produkty zmniejszające wypadanie włosów i
nadające połysk sierści. Idealnym wyborem dla psów długowłosych będą z kolei preparaty
nawilżające, ułatwiające rozczesywanie i zapobiegające elektryzowaniu. Szampony dla psów
można podzielić również w zależności od koloru szaty - kosmetyk może podkreślać naturalny
kolor sierści czworonoga. Świetnym rozwiązaniem dla psów o białej sierści są szampony z
niebieskim pigmentem, które likwidują zażółcenia i pogłębiają białą barwę owłosienia. W
sklepach są również dostępne szampony przeznaczone specjalnie dla czworonogów o czarnej,
brązowej, rudej i złotej sierści.

Gdzie kupić kosmetyki dla psa?
Jeśli już wiemy, jak wybierać kosmetyki dla psa, warto znaleźć odpowiednie miejsce do ich
zakupu. Wysokiej jakości preparaty do pielęgnacji skóry i sierści psów są dostępne w dobrych
sklepach zoologicznych np. https://hubun.pl/ . Warto postawić na sklep zoologiczny online, w
którym można znaleźć szeroki wybór produktów w atrakcyjnej cenie. Zakupy przez internet to
nie tylko możliwość zaoszczędzenia pieniędzy, ale także świetny sposób na wygodne zakupy
bez wychodzenia z domu.

Pielęgnacja skóry i sierści psa jest jednym z najważniejszych elementów dbania o czworonoga.
Aby zadbać o swojego pupila w najlepszy możliwy sposób, warto zainwestować w preparat
przeznaczony specjalnie do rodzaju jego owłosienia. Wysokiej jakości kosmetyki dla psów
znajdziesz przede wszystkim w dobrych sklepach zoologicznych.

Materiał zewnętrzny
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