
1-01/08/10 Overdreven Rui, haar verliezen

Verliest uw hond gans het jaar haar, als hij niet oud is, want oudere honden hebben dit van 
ouderdom meestal. Dan is er wel degelijk iets mis.

Normaal ruien honden als alles goed gaat 2 x per jaar heel erg.
Dat komt omdat ze een winterpels krijgen en die gaat dan tegen de zomer terug uit moeten 

gerruit worden. Een dikke vacht kan een hond niets mee doen in de zomer.

Honden die altijd binnen zitten ,kunnen heel het jaar door haar verliezen.
Omdat ze mee in de verwarmde omgeving zitten waar wij mensen ook zijn.

Dieren zijn eigenlijk niet gemaakt, om aan de verwarming te liggen. 
Al kan dat zelfs voor de hond heel gezellig, aangenaam zijn.

Heeft u zo een schattige teddy beer die lekker warm altijd binnen zit?
 Dan zal hij ook gans het jaar haren verliezen, daar is dan ook niets tegen te doen.

Uw hond ligt niet de ganse dagen binnen en toch verliest hij gans het jaar door.
Dan heeft de hond een probleem.

Meestal komt het door - voeding - onderliggende ziekte - te veel gewassen worden. -  vlooien.

Heeft uw hond vlooien dan kan hij stukken haar zelf gaan uittrekken.
Dat doet hij omdat hij jeuk heeft.



2-01/08/10 Overdreven Rui, haar verliezen

Wat hier doeltreffend voor werkt zijn de pip^petjes die je in de apotheek of bij de dierenarts kunt 
krijgen heel goed voor. 

Met 1 doosje heb je geen last meer van ongedierte op je hond, 
Baasje gelukkig en hond gelukkig, het haar groeit weer normaal terug. 

Er zit genoeg in voor de zomermaanden, wat dan heb je meeste kans op vlooien.

U moet preventief te werk gaan. 

Dus gebruiken ook al heeft uw hond of kat nog geen vlooien, 

Best is dat ze deze ook niet krijgen.

Geen last van vlooien? En toch erg haarverlies met jeuk of zonder jeuk,

Uw dier kan last hebben van een onderliggende oorzaal van medische aard. Krabt uw hond alleen 
aan de oren, kijk dan even of u zwart smeer in de oren ziet, het kan oormijt zijn. Daarvoor kunt u 
in de apotheek een oorzalf halen of bij de dierenarts. Na een degelijke behandeling jeuken de oren 

niet meer van uw hond, ze ruiken opnieuw fris en u hond zal u dankbaar zijn.



3-01/08/10 Overdreven Rui, haar verliezen

Krabt uw hond overal of op een plek waar het haar snel verdwijnt?

Kijk hem eerst goed na op vlooien,
 Want die zie je niet altijd zo gemakkelijk lopen in een warme dikke pels.

Kijk ook even na of hij geen witte schilfers heeft op zijn huid.
Ook een hond kan schilfers krijgen net als bij mensen het kan in het haar.

Daarvoor bestaat dan speciale shampoo en naverzorging.
Dan is hij er snel vanaf.

Is het echt een plek die kaal wordt, dan adviseer ik om snel naar de dierenarts te gaan.

Dit kan wijzen op een ziekte die we niet van buitenaf kunnen oplossen.

Zet uw hond in bad, dat doet deugd als zijn huid te droog of schilferig is.
Maar was uw hond niet alle dagen of elke week.

Zo breekt u de natuurlijke verlaag af,
Die uw hond beshermd.

Veel succes


