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Péãe o zuby je velice dÛleÏitá pro lidské zdraví. Víte, Ïe stejnû dÛleÏitá je péãe o zuby pejskÛ?
Pejskafii z celé âeské i Slovenské republiky mohou nechat vy‰etfiit zuby svému mazlíãkovi zcela
zdarma v pojízdné veterinární poradnû Pedigree v rámci kampanû „Mûsíc zdravého chrupu“. Mobilní
veterinární poradna nav‰tíví od 16. srpna do 5. fiíjna více neÏ ãtyfiicet rÛzn˘ch parkÛ, tedy oblíben˘ch
vycházkov˘ch míst.
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Odborníci v pojízdné veterinární poradnû pejska zdarma vy‰etfií a jeho majiteli poskytnou cenné rady,
jak se úãinnû starat o psí chrup. âtyfinohé pacienty ãeká zdravá a chutná odmûna – dentální
pochoutky. V˘mûnou za správnû vyplnûn˘ dotazník dostanou jejich majitelé ãasopis Psí kusy
a slevov˘ kupon na nákup dentálních pamlskÛ Pedigree.
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„Statistiky uvádûjí, Ïe kaÏd˘ druh˘ pes je potenciálním stomatologick˘m pacientem. Zánûtlivá
onemocnûní parodontálních tkání trápí sto procent psÛ mal˘ch a trpasliãích plemen,“ fiíká lékafi Tomá‰
Fichtel z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brnû a dodává: „Ideální je, pokud jsou prostfiedky
k ãi‰tûní zubÛ aplikovány preventivnû, dfiíve neÏ se onemocnûní parodontu vÛbec rozvine.“
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Pedigree veterinární poradna pfiijede do Prahy, Kladna, âesk˘ch Budûjovic, Fr˘dku-Místku, Havífiova,
Karviné, Opavy, Olomouce, Zlína, Brna, Jihlavy, Pardubic, Hradce Králové, Liberce, Dûãína, Teplic,
Ústí nad Labem, Karlov˘ch VarÛ, Plznû. Zastaví také v Bratislavû, Trenãínû, Ko‰icích, Îilinû, Nitfie,
Banské Bystrici. Seznam v‰ech zastávek a dal‰í zajímavé informace o zubní hygienû najdete na
www.pedigree.cz.
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Napi‰te nám, kde nejsou Psí kusy!
âasto si ve sv˘ch dopisech ãi e-mailech
postesknete, Ïe se vám nepodafiilo ná‰ ãasopis
sehnat v té které trafice ãi stánku. Tato situace
nás samozfiejmû velice mrzí. Ke zlep‰ení vede
jen jediná cesta, a to vytrval˘ tlak na prodejce.
Ale k tomu se neobejdeme bez va‰í spolupráce.
Rádi bychom vás tedy poÏádali, napi‰te nám,
kde nemají Psí kusy!

Konkrétnû bychom potfiebovali od vás vûdût:
Adresu trafiky ãi prodejního místa, kde jste nesehnali
ná‰ ãasopis.
Datum, kdy jste se o nákup pokou‰eli.
Pokud nám tyto informace za‰lete na e-mail
trafika@provolnycas.cz pokusíme se s distribuãní
spoleãností zjednat nápravu tak, abyste si ná‰
ãasopis mohli pfií‰tû bez problémÛ koupit.

