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Pozdravljeni lastniki in ljubitelji psov! 

Iskrena hvala, ker ste si vzeli nekaj minut časa za to, da prispe-
vate k zdravemu razvoju in načinu življenja vaših štirinožnih 
prijateljev. 

Čeprav je skrb za naše ljubljenčke nekaj najlepšega na svetu, se 
velikokrat sprašujemo, če smo naredili vse, ali lahko našemu psu 
še kako pomagamo, da bo živel zdravo, kakovostno življenje ter 
bo ostal čim dlje časa z nami. 

V knjigici, ki je pred vami, smo vam pripravili 5 pomembnih nas-
vetov, ki bodo prispevali k temu, da ostane vaš kužek zdrav še 
dolga leta. Vabimo vas, da si preberete naše nasvete, da bo vaš 
pes živel srečno in zadovoljno. 

Ekipa My Lovely Pets
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Težave z zobmi so zelo pogost, a hkrati tudi nevaren problem pri psih. Pred-
vsem zaradi tega, ker zobna gniloba ne ustvarja zgolj težav z zobmi, ampak 
lahko povzroči okužbe po celem telesu, zlasti na srcu, ledvicah, lahko pa 
vpliva tudi na jetra, kosti in sklepe. 

Večina psov nima popolnih zob in svežega zadaha kot ljudje, vendar morajo 
biti njihovi zobje in dlesni čisti. Lahko kupite tudi majhno krtačo za zobe. 
Najboljše je uporabljati ščetko pod kotom 45 stopinj, da očistite predel pod 
dlesnimi. 

Vsaj enkrat na teden vašemu ljubljenčku očistite zobe, vendar je priporo-
čljivo, da ne uporabljate zobne paste, ker je lahko škodljiva za pse. Če se 
vašemu psu nabira kamen, je priporočljivo, da obiščete veterinarja.

Ali ste vedeli, da je slab zadah kužka je lahko znak težav z zobmi ali dlesni-
mi? Razlog, da pride do tega, so lahko delci hrane in sline na zobeh, kar lah-
ko povzroči okužbo. To okužbo je potrebno odpraviti, sicer nastane zobna 
gniloba, ki vpliva na zdravje vašega kužka. Zato vam priporočamo, da redno 
pregledujete in krtačite zobe vašemu ljubljenčku. 

NASVET ŠT. 1: Nega zob
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NASVET ŠT. 2: Dehidracija

Ali vaš kužek popije dovolj vode? Dehidracija oz. pomanjkanje vode v telesu 
lahko namreč povzroči resne zaplete. Voda je bistvenega pomena tudi za pse, 
ki so odvisni od pravilnega dnevnega vnosa tekočine, da bi ohranili ustrezno 
zdravje. Voda sestavlja 80 odstotkov telesnega deleža vašega psa in raztopi 
naravne in nenaravne snovi ter služi kot osnova vseh njegovih bioloških pro-
cesov, vključno s cirkulacijo, presnovo in odstranjevanjem nepotrebnih snovi 
iz telesa.

Dehidracija se pojavi, ko se nivo tekočine zmanjša na manj kot normalno. To 
je posledica bodisi zmanjšanega vnosa vode ali večje izgube tekočine. Izgu-
ba tekočine je lahko posledica pregrevanja v vročem vremenu ali v primeru 
bruhanja ali diareje, zlasti pri mladičih.

Najprej je ključno vprašanje, kako sploh prepoznati znake dehidracije pri va-
šemu psu. Opazujte, če ima morda suha usta, poredko izloča urin, njegova 
koža pa izgublja elastičnost. To so namreč lahko prvi trije znaki. Med znake 
dehidracija spada tudi depresija in izguba apetita. 

Kako se temu izogniti? Kužek naj ima ves čas na voljo posodo z vodo, pri tem 
pa seveda vmes spremljajte, ali hodi dovolj pogosto pit. Če npr. imate sta-
rejšega psa, ki trpi za artritisom in težje pride do posode z vodo, mu morate 
pomagati pri tem, da ne dehidrira. 

Če slučajno pride do dehidracije, lahko psu pomagate tudi z vodo, ki vsebuje 
dovolj elektrolitov, da se spet vzpostavi ravnovesje v telesu.
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NASVET ŠT. 3: Nadzor nad telesno težo

Na žalost lahko prekomerna telesna teža prizadene tudi kužke, na kar vpliva 
predvsem to, če jedo veliko maščobnih živil, ki so sicer namenjena človeški 
prehrani, in tudi, če jedo preveč hrane za hišne ljubljenčke ter se ne gibljejo 
dovolj.

Eden od načinov za podaljšanje življenja vašega hišnega ljubljenčka je, da se 
trudite, da bi vedno ohranili njegovo zdravo težo. Spremljajte, koliko hrane 
mu dnevno namenite ter le-to uravnovesite. Primerno je tudi, da psu občas-
no ponudite zelenjavo (npr. brokoli - vir vlaknin in vitamina C, korenje - vir 
raznolikih vitaminov, bučke - pomagajo pri driski idr.), lahko pa kupite tudi 
ekološko hrano za hišne živali. 

Če ima vaš kužek prekomerno telesno težo in se ne giblje dovolj, se pogosto 
pojavijo artritis, bolezen jeter in koronarna bolezen. Poskrbite torej za urav-
noteženo, kakovostno prehrano vašega ljubljenčka in tako dodatno poskrbi-
te, da bo vaš kužek zdravo živel čim več let.
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NASVET ŠT. 4: Vsakodnevno gibanje in sproščanje

Ne zgolj ljudje, tudi psi potrebujejo vadbo oz. gibanje. Najboljše bi bilo, če 
bi se vaš kužek vsaj 1 uro na dan intenzivno gibal, saj to vpliva na njegovo 
zdravje, telesno težo in pomaga ohranjati zdravo srce. Ni potrebno, da je vaja 
rutinska, vsak dan enako, ampak je pomembno to, da kužek zunaj teka naok-
rog in raziskuje, poleg rednih sprehodov seveda.

Odlično je tudi, če se vaš ljubljenčke v tej “vadbeni uri” druži z drugimi kužki, 
saj v tem uživajo in s tem prispevamo k njihovemu duševnemu zdravju ter 
socializiranosti. 

Vnesite redno vadbo za kužke v vaš urnik, saj vam bo vaš ljubljenček zares 
hvaležen. Vsekakor pa ne pozabite zahtevnosti prilagoditi pasmi, starosti in 
zdravstvenemu stanju kužka.

Po vadbi pa psu privoščite čas za počitek, saj je za druženje porabil veliko 
energije, zato potem potrebuje nekaj časa, da se spočije. Dovolite vašemu 
psu, da spi vsaj eno uro tekom dneva in ga ne silite v dejavnosti, če ga npr. ne 
zanimajo.
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 NASVET ŠT. 5: Kaj pa, ko kužek zboli?

Ko imamo psa, si želimo, da bi ostal zdrav, če pa pride do bolezni, pa mu želi-
mo pomagati čimprej na najboljši možen način. Vedno bolj postajajo priljub-
ljeni naravni načini zdravljenja, saj se s tem izognemo stranskim učinkom, ki 
jih imajo nekatera zdravila.

Tako je že veliko lastnikov živali in veterinarjev prepoznalo revolucionarne 
učinke industrijske konoplje. Izdelki so namreč povsem varni in ne povzro-
čajo nobenih negativnih učinkov. Raziskave v zadnjih 10 letih vedno znova 
dokazujejo širok spekter pozitivnih učinkov na zdravje domačih živali.

Študije so pokazale, da imajo živali imajo svoj lasten endokanabinoidni sis-
tem, ki je nadrejen imunskemu sistem. Kanabinoidi delujejo direktno na živč-
ni, imunski, srčno žilni, dihalni, kožni in prebavni sistem.

Konopljine učinkovine pomagajo pri zdravju živali na več različnih področ-
jih: vnetja, anksioznost in depresija, artritis, živčnost in nemirnost, hiperak-
tivnost, diabetes, driska, slab zadah, alergije, izpadanje dlake, uravnavanje 
apetita, prebavne težave, neprekinjeno lajanje, epilepsijo in še na mnogih 
drugih. Ravno tako ščitijo pred virusi, bakterijami in glivicami. 

Katere vrste naravnih konopljinih zdravil poznamo in kateri so ključni razlogi, 
zakaj jih uporabljati, si lahko podrobneje preberexte tu »

https://mylovely-pets.si/
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UČINKI:

Klinične raziskave in naše stranke potrjujejo, 

da izboljšuje splošno zdravje živali.  Zdravijo 

raka in tumorje, artritis, vnetje ušes, alergije, 

dermatitis, krvni pritisk in sladkor, starostnih 

težavah, bolezni ledvic, prekomerna teža, 

napadalnost, boječnost, različna vnetja in 

drugo.

UČINKI: 

Klinične raziskave in naše stranke potrjujejo, da izboljšujejo splošno zdravje živali, 

krvni obtok, energetski potencial. Pomagajo pri artritisu, prekomerni teži, salmoneli, 

bolezni ledvic, starostnih težavah. Odpravljajo diabetes, diarejo, depresijo, tresenje 

glave, srbenje in praskanje, slab vonj iz ušes, slab zadah, notranja in zunanja vnetja, 

pomanjkanje balansa, nespečnost, bolečine mišic in sklepih, nervozo, napadalnost, 

boječnost, hiperaktivnost. Regulirajo krvni pritisk in sladkor. Zdravijo vnetje ušes, 

izpadanje dlake, alergije, dermatitis, raka in tumorje.

CBD konopljin izvleček (2% in 6%) v kapljicah

CBD konopljina smola 16% (5ml)

NOVO v
Sloveniji

https://mylovely-pets.si/izdelek/cbd-konopljina-smola-16-5ml/
https://mylovely-pets.si/trgovina/
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UČINKI: Klinične raziskave in naše stranke potrjujejo, da  

je prva povsem naravna formula, ki odpravlja vse notranje 

zajedalce. 

Delujejo: protivnetno. 

• Izboljšuje: splošno zdravje živali, krvni obtok, energetski 

potencial.

• Pomaga: pri pri obnavljanju črevesne sluznice, artritisu, 

prekomerni teži, salmoneli, bolezni ledvic, starostnih 

težavah. 

• Odpravlja: diabetes, diarejo, depresijo, tresenje glave, 

srbenje in praskanje, slab vonj iz ušes, slab zadah, notranja 

in zunanja vnetja, pomanjkanje balansa, nespečnost, 

bolečine mišic in sklepov, nervozo, napadalnost, boječnost, 

hiperaktivnost, holesterol. 

• Regulira: krvni pritisk in sladkor. 

• Zdravi: vnetje ušes, izpadanje dlake, alergije, dermatitis, 

raka in tumorje. 

PODALJŠUJE: Kvaliteten čas, ki ga živali preživijo z nami. Izdelki so primerni tudi za 

vse tiste, ki želijo, da bodo domače živali zdrave in brez bolezni.

CBD konopljin izvleček (2%) v kapljicah
Anti-Parazit formula

UČINKI:

Klinične raziskave in naše stranke potrjujejo, da izboljšujejo 

splošno zdravje živali, krvni obtok, energetski potencial. 

Pomagajo pri artritisu, prekomerni teži, salmoneli, bolezni 

ledvic, starostnih težavah. Odpravljajo diabetes, diarejo, 

depresijo, slab zadah, tresenje glave, srbenje in praskanje, 

slab vonj iz ušes, slab zadah, notranja in zunanja vnetja, 

pomanjkanje balansa, nespečnost, bolečine mišic in 

sklepov, nervozo, napadalnost, boječnost, hiperaktivnost. 

Regulirajo krvni pritisk in sladkor. Zdravijo vnetje ušes, 

izpadanje dlake, alergije, dermatitis, raka in tumorje.

CBD konopljin izvleček v tabletah (60 tablet) 

https://mylovely-pets.si/izdelek/cbd-konopljin-izvlecek-v-tabletah-60-tablet/
https://mylovely-pets.si/trgovina/
https://mylovely-pets.si/izdelek/cbd-konopljin-izvlecek-2-v-kapljicah-anti-parazit-formula/
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BIO konopljini piškoti za pse

BIO konopljini super piškotki za male živali, 

izključno rastlinskega izvora, ne vsebujejo 

nobene dodane soli, dodanega sladkorja, 

konzervansov, umetnih barvil, ojačevalcev 

okusov in jajc. 

Naše poslanstvo je omogočiti lastnikom malih 

živali, da poskrbijo za priboljške, ki kondicijo 

psov in mačk uravnotežijo. S tem ljubljenčkom 

omogočijo dolgo in zdravo življenje.

Samo pri nas!

NOVO v
Sloveniji

https://mylovely-pets.si/izdelek/bio-konopljini-super-piskotki-za-zivali/
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J.R. Ackerley je zapisal, da pes ima v svojem življenju 
samo en cilj, in sicer ta, da podari svoje srce. Podarite 
mu vso ljubezen in najboljšo skrb tudi vi, ker vam bo za-
res hvaležen in bo vaš najbolj zvest prijatelj vsa leta. 

www.mylovley-pets.si
info@mylovley-pets.com
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