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introduçãointrodução
Diante de tanto amor que temos 
pelos nossos filhos de 4 patas, 

sabemos que a maior 
preocupação dos tutores é 

manter o peludo com a saúde 
em dia e em plena felicidade .

Ter um bichinho é assumir a 
responsabilidade de 

assegurar sempre seu 
bem-estar. Os cuidados com a 

saúde do seu cão podem 
prevenir um problema futuro, e 

a prevenção é a melhor 
alternativa quando falamos 

sobre saúde animal.

São vários os cuidados que se 
deve ter para manter o seu 

cachorro saudável e feliz. Desde 
a alimentação, exercícios, até a 
qualidade do sono do bichinho 
são importantes. Por isso, nós 
elaboramos esse ebook com 
muitas dicas que envolvem 

alimentação, comportamento, 
saúde e bem-estar dos 

cãezinhos.



Com a chegada do verão devemos 
ficar atentos aos riscos ligados a 

esse período. Nos dias mais quentes 
ocorre um aumento da proliferação 

dos insetos como carrapatos e 
pulgas, e estes insetos podem 

transmitir diversos tipos de 
doenças, além de picadas que 

podem causar reações alérgicas e 
incomodar o seu pet.

Confira algumas dicas de produtos 
para proteger o seu peludo durante 

o verão:

como proteger o
seu pet de insetos
no verão

1.

• repelentes naturais
Tenha sempre em mãos repelentes 

naturais para aplicar no seu pet. 
Estes repelentes podem ser 

encontrados em formato de loção ou 
spray e possuem em sua 

composição ingredientes 100% 
naturais como o Neem, Cravo e 

Citronela, que protegem o seu filho 
de 4 patas sem agredir a sua saúde. 



• coleiras repelentes
naturais

As coleiras repelentes naturais 
também são uma ótima opção de 

proteção para o seu pet! Por conter 
extratos de ervas repelentes, ela 
protege o seu peludo de pulgas, 
carrapatos, mosquitos e outros 

insetos que podem incomodá-lo. 
Além de atóxica, as coleiras 

naturais antipulgas e carrapatos são 
menos agressivas do que as coleiras 

que levam veneno em sua 
composição. Entretanto, são tão 

eficientes quanto!



2. dicas para o seu
peludo crescer
forte e saudável

Acompanhar um crescimento 
saudável do peludo é uma das 

maiores preocupações e vontades 
dos tutores. Para que o seu 

cãozinho tenha uma vida saudável, 
nós separamos algumas dicas para 
colocar em prática durante o dia a 

dia:

1. Cuide da alimentação do seu 
melhor amigo oferecendo sempre 

uma dieta equilibrada e com 
ingredientes de qualidade .

2. Mantenha a vacinação e a 
vermifugação do seu peludo 

sempre em dia.

3. A higiene é um fator muito 
importante para manter o seu cão 

saudável.



4. Higiene bucal sempre em dia! 
Através dela se pode evitar a 
proliferação de bactérias no 

organismo do cão.

5. Além da higiene do seu 
bichinho, mantenha o ambiente 
em que ele vive sempre limpo e 

bem cuidado .

6. Mantenha uma rotina 
constante de exercícios e 

passeios. O seu cão precisa 
gastar energia para ter uma vida 

saudável. Além de evitar o 
sedentarismo, garante uma maior 

saúde física e mental.



3. guia sobre os
suplementos
para cães

Os suplementos alimentares 
para cães são utilizados para 

auxiliar na alimentação do seu 
peludo, contribuindo para o 
melhor funcionamento do 
metabolismo .  Os benefícios 

dos suplementos para os cães 
são inúmeros, e por isso 

separamos algumas dicas 
importantíssimas para você, 

tutor!

Principais indicações:

• Voltados para o sistema 
imunológico , os suplementos 

alimentares auxiliam na 
prevenção e tratamento de 

depressão, quadros de 
ansiedade e estresse.



• A suplementação voltada para 
animais que possuem 

complicações nas articulações, 
auxilia no fortalecimento e 

proteção do peludo. 

• Com relação à suplementação 
indicada para doenças 

hepáticas, ela auxilia no 
metabolismo de gorduras e 

proteínas e introduzindo 
nutrientes que facilitam a 

regeneração das células do 
fígado.

• Os suplementos para suporte 
das funções renais são 

compostos por vitaminas, 
minerais e aminoácidos que 

ajudam no tratamento de cães 
com doenças renais agudas ou 

crônicas e para aqueles com 
cristais e cálculos na urina.

• A suplementação para os 
pelos dos animais é indicada 

para cães que possuem a 
pelagem sem brilho e força, ou 

para quando estão passando 
pela troca de pelos. 



Uma das maiores dúvidas que um 
tutor tem é: como oferecer uma 

alimentação de qualidade para o 
meu filho de 4 patas?

Essa é uma questão muito 
importante pois a alimentação deve 
ser sempre de qualidade de forma 
que ofereça todos os nutrientes, 

vitaminas e proteínas que o seu pet 
precisa. Por isso, fique atento 

sempre ao rótulo dos produtos ,  é 
ideal que sejam livres de 
transgênicos, corantes e 

conservantes.

Se o seu pet possui algum tipo de 
intolerância ,  produtos sem 

ingredientes de origem animal e 
livre de glúten podem ser mais 

recomendados, pois possuem menos 
substâncias que causam alergia.

4. Guia para a
alimentação
saudável
do seu peludo!



Via de regra, muitos dos alimentos 
industrializados que consumimos no 

nosso dia a dia são ricos em 
ingredientes que não fazem bem 

para a saúde dos nossos pets. 
Existem certos tipos de alimentos 

que fazem mal a longo prazo, e 
outros que podem colocar a vida 

do pet em risco 
instantaneamente ,  como:

Embora pareça que o seu pet está 
cansado de comer a mesma comida 

todos os dias, as rações são 
elaboradas especialmente para os 

pets, com todos os nutrientes 
necessários e com tudo o que eles 

gostam. Opte sempre por alimentos 
de qualidade, e as rações naturais 

são um bom exemplo deles.

• chocolate;
• alimentos com cafeína;

• alho e cebola;
• abacate;

• macadâmia;
• uvas e uva passa;

• ossos animais;
• massa crua;

• alimentos gordurosos
(frituras).



As  rações naturais super 
premium são preparadas 

especialmente pensando na saúde 
do seu pet e buscam oferecer o que 

há de melhor para garantir 
qualidade de vida e bem-estar para 
o seu filho de quatro patas. A partir 

da combinação dos melhores 
ingredientes naturais, elas oferecem 

uma vida leve e equilibrada. Uma 
alimentação natural e balanceada 

faz toda a diferença na vida do seu 
pet!

Uma ótima opção para agradar o 
seu pet sem deixar de lado sua 

saúde, são os biscoitos e petiscos 
naturais. 



5. tudo o que o seu
cãozinho precisa
para ser feliz!

O que mais queremos é ver 
sempre nossos melhores amigos 

felizes, não é mesmo?
Garantir a felicidade do seu peludo 
não é tão difícil assim, mas precisa 

de uma certa dedicação, e vale 
muito a pena! Selecionamos 

algumas dicas para te ajudar nessa 
missão:

• É indispensável dedicar um 
momento do seu dia exclusivamente 

para o pet. Um momento em que 
vocês possam brincar e passar um 

tempo de qualidade juntos.

• A rotina de higiene e saúde do 
seu cãozinho deve ser sempre 

respeitada, pois ela proporciona 
bem-estar para ele. Os banhos 
regulares, escovação e outros 

cuidados higiênicos são 
imprescindíveis na rotina do seu 

pet.



• Garantir um tempo de atividade 
física com passeios fora de casa 
também é um hábito muito bom 
para a saúde física e mental do 

peludo. Opte por horário em que ele 
não se sinta desconfortável com o 

calor ou frio extremos, e o 
mantenha sempre hidratado.

• O enriquecimento ambiental é 
uma ótima ferramenta. O tédio pode 

causar depressão, e com o 
enriquecimento do ambiente, você 

pode criar um espaço interativo, 
dinâmico e com muitos estímulos 

para o seu pet gastar energia física 
e mental. Brinquedos interativos e 
músicas feitas para os cães podem 

ser seus aliados nesse processo.



conclusãoconclusão
Tutor, seguindo essas dicas 

você garante uma maior 
vitalidade, saúde e 

felicidade do seu peludo. 
Todas essas dicas são 

essenciais e possíveis de 
serem implantados na sua 
rotina e do seu filho de 4 

patas.
Esperamos ter te ajudado 

nessa missão que é 
garantir um maior 

bem-estar para esses 
peludinhos que nos 

alegram e nos dão muito 
amor!!



gostou do
conteúdo?
Você pode conferir mais
no nosso Blog

E encontrar os melhores
produtos naturais para
o seu filho de 4 patas
no nosso Site

zenpet
essencial para seu pet


