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NAJNUJNEJŠA SKRB ZA DLAKO ŠNAVCERJA V ČASU, KO ZARADI
EPIDEMIJE PROFESIONALNI PASJI FRIZERJI NISO DOSEGLJIVI
Smo v nepredstavljivem času, kot ga ne pomnimo. COVID-19 pandemija je boleče prizadela zdravje
ljudi, ki jih imamo radi in nam pomenijo neskončno veliko, gospodarstvo, od katerega smo odvisni,
globalno ekonomijo in način našega življenja. Vsi skupaj in vsak po svoje si prizadevamo kar najbolje
navigirati skozi te nove preskušnje.
Mnogi med nami smo kruto postavljeni tudi pred težavo, kako urediti svojega šnavcerja, saj pasji frizerji
ne delajo in verjetno ne bodo še kar nekaj časa. Dlaka pa raste… Mnogi iščete pomoč in nasvet pri
Klubu ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije, zato smo se odločili, da vam pomagamo, saj gre bolj
kot za problem oblike šnavcerjev za problem njegovega zdravja. Brez rednega vzdrževanja dlaka res
izgublja na kvaliteti in barvi (roko na srce, odpravljanje težav zaradi »zamude« pri rednem vzdrževanju
je običajno zelo dolgotrajno), a je to mogoče s časom vendarle »popraviti«. Problem se začne z »zabito
dlako« (preporaščenost s podlanko) ter nadaljuje z vozlički, vneto kožo, zapacanimi ritkami in lulikami,
preveč zaraščenimi sluhovodi, vozli med blazinicami in posledično vnetjem kože ter šepanjem, s
predolgimi kremplji ipd. Gre torej na prvem mestu za zdravje.
Pripravili smo nekaj kratkih filmov, v katerih so predstavljene osnovne tehnike vzdrževanja dlake ter
osnovne higiene šnavcerja, prav tako pa tudi nekaj filmov z nadvse dobrodošlimi idejami, kako si
učinkovito pomagati, če nimamo običajnega orodja za nego. Upamo, da vam bodo naši nasveti pomagali
in joh boste čim bolj učinkovito uporabljali.
Nič več izgovarjanja, da ne znamo, nimamo časa in volje. Če imate svojega šnavcerja resnično radi, kot
vsi pravite, se potrudite!

Filmi

I.

DEL - OSNOVE:

1 UVOD – NAJNUJNEJŠA NEGA ŠNAVCERJA, YouTube: https://youtu.be/wkS6renhYPM
2 PREČESAVANJE, YouTube: https://youtu.be/jjscLCgu1r4
3 IZČESAVANJE PODDLAKE, YouTube: https://youtu.be/jNOVxmJcPX0
4 TRIMANJE, YouTube: https://youtu.be/FJpe0CQMQcM
5 KAMEN, YouTube: https://youtu.be/rxCGKrkGVUM
6 OSNOVNA HIGIENA– ŠAPE, UHLJI, OČI, RITKA, SPOLOVILO, YouTube: https://youtu.be/UO8Rytd_OH0
7 KRAJŠANJE KREMPLJEV, YouTube: https://youtu.be/GkMPSkYiOw0
8 RAZLIKE V PRISTOPU PRI OSTREJŠI DLAKI, YouTube: https://youtu.be/bfzMsKlUUoI
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II.

DEL UREJANJA ŠNAVCERJA , ko doma nimamo pravega orodja

1. KRATEK TEČAJ TRIMANJA Z IMPROVIZIRANIM ORODJEM : https://youtu.be/tgTbGFoOFro
2. TRIMANJE S KUHINJSKIM NOŽEM: https://youtu.be/vo7seHm7eG8
3. TRIMANJE Z NADGRADNJO KUHINJSKEGA NOŽA: https://youtu.be/jIW-mi5ZCWE
4. TRIMANJE S PILICO ZA NOHTE: https://youtu.be/UCrCUTYu768
5. TRIMANJE Z EFILIRKAMI: https://youtu.be/oZ78yJgLhxE
6. TRIMANJE S PRSTI: https://youtu.be/Ldq4hm3kNOI

