
Maak vroeg in de ochtend of na zonsondergang een wandeling met je hond. Op
deze manier krijgt hij/zij toch beweging, zonder aan direct zonlicht blootgesteld
te worden.

Asfalt, beton en stenen kunnen super heet worden in de zon en de voetzooltjes
van je hond verbranden. Smeer ze in (er zijn verschillende beschermende
producten op de markt) of gebruik hondenschoentjes.

# H O N D E N L I E F D EW W W . M I K I M E D I A . N Y C

 H o ud  ' C o o l e  H o nd e n '  K o e l
In de zomer, en zeker als er een hittegolf op komst is, is het
belangrijk om je huisdier te helpen om oververhitting te
voorkomen. Hier wat tips!

Vroeg uit de veren

Bescherm de Pootjes

Honden IJsjes
Leng vleesbouillon aan met water en maak er ijsblokjes van. Deze
koele snack helpt oververhitting te voorkomen en hydrateert je
hond. Natuurlijk moet er nog steeds altijd water beschikbaar zijn.

Cool Down
Koelmatten kunnen je huisdier letterlijk verkoeling bieden op hete
dagen. Sommige dieren spelen ook graag met een tuinsproeier of in
een kinderbadje. Plaats het wel in de schaduw!

Koele Kamer
Kies minimaal één kamer in je huis die je koel houdt m.b.t. een
airconditioner of een ventilator, zodat je huisdier altijd een koele
plek heeft. Tip: als je een bak ijs(klonten) voor de ventilator zet, koelt
de lucht nog beter af!

Zonnebrand
Je kunt de zon het beste helemaal vermijden, met name tussen
10:00 uur en 14:00 uur. Mocht dit niet mogelijk zijn, houd er dan rekening mee
dat dieren met een lichte neus en/of oren ook kunnen verbranden. Gebruik
altijd een zonnebrand product dat geschikt is voor dieren (check dit met je
dierenarts).

Cool Paws 4Ever


