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Sund hund Lotte Davies Hent PDF Forlaget skriver: Man kan selv gøre en masse for at holde sin hund sund,
både fysisk og mentalt, og give den et godt og aktivt, langt hundeliv. Denne nye hundebog indeholder en

guldgrube af nyttig information.

Nettet florerer med do´s and don´ts i forbindelse med at have hund. Men hvad er rigtigt, og hvad er forkert?

Sund hund indeholder al den seneste nye, videnskabeligt anerkendte viden, man har brug for som hundeejer,
så

man kan tilbyde sin hund de optimale muligheder. Bogen hjælper hundeejere med at forebygge både
helbreds- og adfærdsproblemer, så deres hund har det bedste udgangspunkt for at holde sig sund og rask, fra

lille hvalp til seniorhund.

Sund hund er specifikt målrettet ejere af familiehunde, og både faglig information og svært tilgængelige
emner

bliver formidlet i et klart, forståeligt sprog. Bogen kommer ind på emner, som forfatteren, dyrlæge og
hundeekspert Lotte Davies, igennem årene har fået flest spørgsmål om fra hundeejere, og de omfatter bl.a.:

· Hvordan man klargør sit hjem til en hvalp

· Socialisering og miljøtræning skræddersyet til den enkelte hvalp

· Færdigheder enhver hvalp har brug for

· Hvordan hunde kommunikerer - så man kan tolke sin hunds signaler

· Værd at vide om ernæring, valg af foder og fodringsplan til sin hund

· Tandpleje, vaccinationer, neutralisering og sundhedstjek hos dyrlægen

· Almindelige symptomer på helbredsproblemer og førstehjælp
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