
SÅ AKTIVERAR  
DU DIN HUND  
– INOMHUS!

coachen tipsar

FOTOTÄVLING
Vinn fotografering  
+ presentkort 500 kr

Steg för steg: 
Fin päls till jul

Smällaruppror: 
De vill stoppa  
fyrverkerierna



Vi på TRIXIE är riktigt stolta över att äntligen få presentera vår stora 
satsning: nya ZooMetro! Vår vision är att ZooMetro ska bli Sveriges 
husdjursägares näst bästa vän ( ja, du läste rätt – djuren är självklart 
nummer ett!), och vi hoppas att du vill vara med på den resan.

Nya ZooMetro består av tre ben: tidningen som du håller i din hand, 
hemsidan zoometro.se och vår Facebooksida. Här kommer du alltid 
att hitta reportage, nyhetsartiklar, tips och fina produkterbjudanden 
– allt för att göra husdjurslivet enklare, härligare och roligare. 

Med det sagt: det lider mot 
jul och kanske ska du ge din 
fyrbenta vän en leksak eller 
två? I mitten av tidningen 
hittar du ett stort reportage 
om bästa inomhusaktiveringen 
för hundar, något som är extra 
viktigt nu under vintern när 
det kan ta emot lite att ge sig ut 
på snölekar i minusgrader. Vi 
skriver även om viktiga smällar- 
uppror inför nyårsafton, metoden som kan lugna fyrverkerirädda 
hundar, hur du säkrast reser med ditt husdjur – och inte minst hur 
såväl hund- som kattpäls blir sådär extra julfin.
 
Trevlig läsning!

Maria Lundberg, 
vd på TRIXIE Sverige och  
chefredaktör för ZooMetro

Välkommen till  
nya ZooMetro!
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2pets godis och tugg är godkända och 

säkrade livsmedel inom EU (HACCP) 

och USA (FDA). Fabriken är även  

ISO 22000 certifierade, vilket innebär  

att spårbarheten säkras i hela  

produktionskedjan. 

2pets Dogsnack har en hög 
kötthalt på cirka 90 procent och 
innehåller väldigt lite fett, alltså 
både gott och nyttigt. Perfekt 
att använda som uppmuntran 
vid hundträning eller som extra 
godbit. Godiset varken smular 
eller kladdar och är lätt att dela. 
Ett naturligt hundgodis helt utan 
spannmål, tillsatser och konser-
veringsmedel. Finns i smakerna 
kyckling, kyckling och fisk samt 
lamm.

Chicken Coins, 400 g.
Chicken&Fish Twist,400 g. 
Tuna Bites, Chicken, 400 g.
Cubes, Lamb Cubes, 400g.
Rek. cirkapris 149 kr.

Chicken Breast, 350 g, 
Rek. cirkapris: 149 kr

Chicken Chewbone, 300 g, 
Rek. cirkapris: 119 kr.

Tuggfläta
PetNation tugg med inspiration från fjällvärlden och de 
norr ländska skogarna är en spännande tuggserie som 
attraherar hunden. Tuggbenen är av hög kvalité och är 
tillverkade av råhud som håller länge. Dessa ben 
 tillgodoser hundens naturliga tuggbehov och hjälper  
även till att förebygga tandsten. Tuggen finns i varianterna 
Hjortron, Ren och den naturella Norrsken.

Rek. cirkapris: 99 kr.

De flesta hundar älskar tuggben, de är både uppskattade och gör 
även nytta. Tuggbenen tillgodoser det naturliga tuggbehovet och 

regelbunden användning hjälper till att förebygga tandsten. 
Dessa produkter är kompletteringsfoder för hundar och ska ges 

som belöning vid sidan av en balanserad kost. Se alltid till att 
hunden har fri tillgång till färskt vatten. 

TUGG och 
HUNDGODIS

99:-
Just nu: 

89:-
Just nu: 
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99:-
Just nu: 

Dogsnack 
300–400 g

Kötthalt 90 /

69:-
Just nu: 

Tuggtwister med kycklingfilé
Tuggtwister tillverkade av vriden råhud med invävd 
kycklingfilé, passar perfekt till den kräsne hunden 
eller gör att hunden får arbeta lite extra för belöning-
en. Ett naturligt och smakrikt tugg av hög kvalitet. 
Tillverkade av färska råvaror med låg fetthalt.

Small, 80 g Just nu: 29 kr.
Medium, 170g Just nu: 59 kr.
Large, 500g. Just nu: 139 kr.
Rek. cirkapris: 49–199 kr.

29:-
Pris från: 
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1
Berätta, vad gör en 
hundfysioterapeut?
– Jag jobbar med 

rehabilitering för hun-
dar som har eller har 
haft skador, men 
också med frisk-
vårdsträning. Det kan 
innefatta allt från 
massage till övningar 
där hunden får vattentras-
ka. Min önskan är att framför allt jobba mycket med 
friskvård.
 

2
Hur kommer det sig?
– Jag tycker att det är synd att vissa hundägare 
tänker att man bara ska träna friskvård med sin 

hund om den har blivit sjuk. Det vill jag ändra på. Att 
inkludera uppvärmning, nedvarvning och stretch är 
viktigt om man aktiverar sin hund – dels för att bygga 
muskler och förebygga skador, dels för att få en glada-
re och piggare hund.
 

3
Har du tips på några bra basövningar för att 
stärka hundens kropp?
– Cirkelträning är bra om man vill träna hela hund- 

ens kropp – till exempel kan man låta hunden bära ett 
föremål i munnen, sitta fint, backa, slalom mellan benen 
eller övningar som kräver snabbhet och explosivitet.

… Jessica Andersson, hundfysioterapeut 
vid Norrköpings hundfriskvård.

hållå där!8 000
Hund- och kattsektorn sysselsätter över 8000 personer och 
bidrar till BNP med uppskattningsvis sju miljarder kronor.

Källa: “Värdet av hundar och katter i Sverige”, SLU 2017.

” Vi hoppas att om företag, icke- 
statliga organisationer och  
regeringar arbetar tillsammans, 
kommer vi snart att kunna  
garantera säkerheten för all  
kosmetika utan att det behövs 
djurförsök.”
Det säger en talesperson för skönhetsjätten Unilever till  
The Independent. I samarbete med djurskyddskoncernen  
Humane Society Internationel (HSI) kräver Unilever ett globalt  
förbud mot djurförsök i kosmetikaindustrin.

Visste 
du att...
… kaniner och gnagare har tänder som växer nästan hela livet?
Kaninens framtänder växer exempelvis cirka 2–3 mm i veckan. Se 
därför till att de får en anpassad kost med hög halt av långa fiber och 
gärna kvistar att gnaga på så att tänderna slits. Annars kan tänderna 
bli för långa och leda till svårigheter att äta.

Drygt 20 000 katter överges varje 
år i Finland enligt den finska 
djurskyddsorganisationen Sey. Genom 
kampanjen #miautoo vill de uppmärk-
samma den växande  
kattkrisen i landet.

”Kattkrisen har exploderat i år. Allt fler fall förekom-
mer och de verkar allvarligare än tidigare. Katter över-
ges i mängder, men allt fler katter som fötts i naturen 
hamnar på Seys frivilligvård”, säger verksamhetsledaren 
Kati Pulli i en intervju med finska Yle. 

Omkring 10 000 katter tas om hand av djurskydds- 
hemmen, men populationen växer när många kring-
strövande katter är okastrerade. Målet med #miautoo 
är att samla in pengar för att ge fler katter vård, se till 
att de kastreras och inte minst: ge dem ett hem för livet. 

”Varje finländsk katt är ett värdefullt djur som för- 
tjänar ett hem”, säger Kati Pulli.

#MIAUTOO ska hjälpa  
övergivna katter

4 | ZooMetro
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* Erbjudandet gäller Happy Dog Mini 4 kg och Happy Dog stora säckar 10,12.5 och 15 kg. 
För att ta del av rabatten: Klipp ut och fyll i kupongen och lös in den i din Zoometrobutik. 
Max 1 säck per hushåll! Lokala avvikelser kan förekomma. Kupongen är giltig till 24/12 2018.

KUPONG-
ERBJUDANDE!

100 kr rabatt på 4 kg mini

200 kr rabatt på stor säck!

För- & efternamn: 

Butikens namn:

Tel:

Storlek: 4 kg 10 kg 12,5 kg 15 kg

www.happydog.se

KUPONG-
ERBJUDANDE!

100 kr
rabatt på 4 kg mini

200 kr
rabatt på stor säck! *



Villkor: Tre vinnare kommer att utses: 1:a priset är en privat fotografering av ditt/dina husdjur av en professionell fotograf och ett presentkort till ett värde av 500 kr, 2:a priset är 

ett presentkort på 300 kr och 3:e priset ett presentkort på 200 kr. Presentkortet gäller på TRIXIE produkter och i angiven butik. Presentkorten är personliga, giltiga i 6 månader och 

kan inte växlas in till kontanter eller andra produkter. Vinnarna meddelas av TRIXIE Sverige AB och postas till vinnarna. Vinnarna utses av en jury och beslutet kan inte överklagas. 

Åldersgräns 16 år. GDPR: Genom att skicka in din bild godkänner du ditt deltagande i tävlingen och våra tävlingsvillkor. Du godkänner att TRIXIE Sverige AB får använda bilden i 

framtiden samt att ditt namn kan/kommer att publiceras. Om du har med en person på bilden som går att identifiera måste personen i bilden ha givit sitt samtycke. 

Vid frågor kontakta info@zoometro.se

VINSTER: 

→ 1:a pris: Fotografering av proffesionell fotograf   

    och presentkort på TRIXIE värde 500 kr

→ 2:a pris: Presentkort på TRIXIE värde 300 kr

→ 3:e pris: Presentkort på TRIXIE värde 200 kr

Fototävling!
Har du en riktig linslus där hemma? Då är det dags 
att plocka fram kameran! Till vår fototävling har vi 
ett extra fint pris till vinnaren: en privat fotografering 
av ditt/dina husdjur – som blir omslagsbild på nästa 
nummer av ZooMetro. Tänk att få föreviga din bästa 
vän med riktigt bra bilder tagna av en professionell 
fotograf! Men först måste du som sagt ta fram 
kameran själv och tävla. 

Grat tis!
Stort grattis till vinnarna av förra numrets 
ZooMetro-tävling. Hunden Qingston vann 
1:a pris, ett presentkort till ett värde av 
500 kr. Hunden Lady vann 2:a pris, ett 
presentkort till ett värde av 300 kr och 
hunden Texas från Sundvall vann 3:e pris, 
ett presentkort på 200 kr. 2:a priset går till Inga Hellberg med

hunden Lady i Sollefteå.

1: a priset går till Marie Johansson med hunden Qingston i Taberg. 

fototävling
Ditt husdjur kan

pryda nästa nummer 

av ZooMetro!

SÅ HÄR GÅR DET TILL: 
1. Ta en bild på ditt/dina husdjur.

2. Det f inns två sätt att tävla – antingen via vår hemsida 
eller via vår Facebooksida. Ladda upp bilden på ditt/dina 
husdjur på www.zoometro.se/fototavling eller på vår 
Facebooksida @zoometro, där vi har ett inlägg om foto- 
tävlingen. Posta bilden direkt i kommentarsfältet. Glöm 
inte att skriv in namnet på djuret/djuren samt viken ort du 
bor på och din ZooMetro butiks namn. SENAST den 31 
december 2018.

3. En jury utser tre pristagare, som kontaktas via mejl 
eller Facebook. Alla får ett presentkort på TRIXIE-
produkter, men vinnaren får även en professionell foto-
grafering.

4. Den vinnande bilden, tvåan och trean presenteras i nästa 
nummer av ZooMetro, på vår Facebooksida och på vår hem-
sida zoometro.se

SENAST 31 D
ECEMBER!
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99:-
Just nu: 

99:-
Just nu: 

69:-
Just nu: 

49:-
Just nu: 

Mjuka julklappar 
till hunden

Skogens konung, 15 cm, nu som mjuk plyschleksak till din hund. Rolig hundleksak i form av en älg som piper. Rek. cirkapris: 79 kr.  

Mjuk och gosig flamingo i plysch med pipljud. Finns i två storlekar, 35 och 40 cm. Rek. cirkapris: 98 kr–129 kr.  

Söt anka med roligt ljud, 38 cm, pipljud och prasselfolie. En rolig plyschleksak till din hund. Rek. cirkapris: 149 kr.

Underbart söt lama, 40 cm, en plyschleksak som har både prasselfolie och pipljud. Rek. cirkapris: 129 kr.  

Gullig julgris med pipljud, en rolig hundleksak i två olika storlekar, 15 och 24 cm. Rek. cirkapris: 98 kr–139 kr. 

119:-
Just nu: 

79:-
Just nu: 

49:-
Just nu: 

NYHET!

Fototävling!
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TEMA: SMÄLLARUPPROR

N yårsafton är en mardröm för många hundar och 
hundägare. Trots ett smällarförbud 2001 har försälj-
ningen av pyroteknik fortsatt och problemen likaså, 

men Svenska Kennelklubben ger inte upp kampen för ett 
fyrverkerifritt Sverige: ”Vi är mer än en halv miljon 
hushåll som har hund i landet – tillsammans kan vi 
göra skillnad”,  säger Hans Rosenberg, press- 
talesperson på Svenska Kennelklubben (SKK).

Stress, rädsla och smärta. Det är bara några av de 
känslor som en hund kan uppleva när nyårsfyr-
verkerierna drar igång.

– Decibelnivån är så hög att hundarna känner 
smärta som gör att de blir stressade och rädda.  Det säger 
Hans Rosenberg, presstalesperson på Svenska Kennel-
klubben (SKK), som kämpar för ett förbud mot försäljning 
av fyrverkerier i Sverige. I början av 90-talet tog SKK:s 
länsklubb i Stockholm initiativ till Antismällarprojektet, 
som ledde till ett smällarförbud i Sverige år 2001.

– Det var positivt, men snart började marknaden hitta 
vägar att kringgå förbudet genom att förändra produk-
terna eller deras namn. Nyårsafton är därmed fortsatt en 
mardrömshögtid – inte bara för hundar men också för 
hundägare som mår dåligt när de ser sina djur lida.

Det finns enskilda kommuner som har infört förbud eller 
restriktioner i form av vilka tider och platser man får skju-
ta fyrverkerier på – men i flera fall har länsstyrelserna rivit 
upp de besluten, berättar Hans Rosenberg. 

– Vi vill att kommunerna ska få besluta själva i frågan 
utan att länsstyrelsen lägger sig i. Men allra helst vill vi se 
en begränsning kring tider och platser för fyrverkerier – 
och då är det beslutsfattarna man måste gå på.

 

I början av 2017 skickade SKK, tillsammans med Svenska 
Brukshundklubben, Djurskyddet Sverige och Djurens rätt, 
in en namninsamling till regeringen och den dåvarande 
inrikesministern Anders Ygeman (S). Listan, med över 100 

000 namn, krävde en begräsning av privat-personers 
användande av fyrverkerier. 

– Vi fick svaret att de inte såg något behov för 
en lagändring. Men frågan aktualiseras alltid 
vid säsongen. Efter händelsen i Malmö här om 
året, när vissa sköt mot människor med fyrver-

kerier, blev uppmärksamheten stor. Jag tror att 
vi måste lyfta frågan från hundar till människor 

för att få en större förståelse. Dessutom är många an-
dra djur drabbade, liksom naturen, säger Hans Rosenberg. 

Så här skrev Anders Ygeman i ett mejl till SVT Nyheter i janu-
ari 2017: ”Det finns möjligheter att inom ramen för gällan-
de lagstiftning begränsa och ingripa när använd-andet av 
pyroteknik innebär en risk att skada andra. Jag utgår från 
att polis och kommuner agerar med de lagliga möjligheter 
som finns.” Men det finns mycket som du som djurägare 
kan göra för att påverka, menar Hans Rosenberg. Till 
exempel kan du prata med lokala politiker, eller att sluta 
handla på affärer som säljer pyroteknik.

– Berätta för butiken varför du bojkottar dem och sprid 
ordet vidare till andra djurägare. Många butikskedjor har 
faktiskt tagit ställning genom att sluta sälja pyroteknik, 
vilket är jättebra. SKK ger inte upp kampen och även inför 
årets nyårsfirande kommer de att uppmärksamma sitt 
smällaruppror. 

– Vi är mer än en halv miljon hushåll som har hund i 
landet – tillsammans kan vi göra skillnad. 

En hund tar till sig information på olika sätt, med 
alla sina sinnen, även genom huden. I huden finns 
det sinnesceller som kännetecknar tryck, värk, 
värme och kyla. En så kallad Bodywrap kan lindas 
runt hunden och på så sätt blir hundens hjärna 

uppmärksam på detta och gör det möjligt för 
nervsystemet att ändra hållning och rörelsemöns-
ter. En Bodywrap ger också en känsla av trygghet 
och medvetenhet om kroppens gränser och har 
därför en lugnande effekt. Vänj hunden vid Body-

wrapping under en period när den är lugn.  Linda 
hunden så att man följer hundens konturer, lindan 
ska inte strama åt men ska ligga mot huden så det 
blir ett lätt tryck. Vissa hundar behöver använda 
bodywrapping flera gånger innan det gör skillnad. 

1. Lägg mot bröstet 2. Korsa bakom nacke 3. Korsa under magen 4. Vik upp den igen 5. Knyt på ryggen

ZOOMETRO TIPSAR: BODYWRAPPING KAN LINDRA DIN RÄDDA HUND!

Text Josefin Svenberg & Klara Stefansson 

Foto Måns Engelbrektsson, SKK

SMÄLLARUPPRORET

DE VILL STOPPA 
FYRVERKERIERNA!
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629:-
Just nu: 

799:-
Just nu: 

399:-
Just nu: 

3. Tammy filt 
En underbart mjuk och 

gosig filt med klassiskt 

tasstryck på ovansidan 

och enfärgad beige 

undersida. Skyddar möb-

ler från smuts och löst 

hår. Kan maskintvättas i 

30°C.

Storlek: 100x70 cm och 

150x100 cm

Rek. cirkapris:  

159 kr–259 kr. 

4. Pet’s Home bädd
Hundbädd i sammetslook 

med brodyr i form av ett 

hjärta och texten ”All you 

need is Love and a Pet!”. 

Stoppad med polyester 

fleece, vändbar kudde, 

avtagbar klädsel och 

halkfri botten.

Storlek: 60x50 cm och 

80x60 cm.

Rek. cirkapris:  

539 kr–799 kr.

5. Pet’s Home skål
Stilren keramikskål med 

ett tassavtryck i form  

av ett hjärta och texten  

”All you need is Love and 

a Pet!”. Tål maskindisk.

Storlek: 0,3 liter/ø12 cm,  

0,8 liter/ø16cm och  

1,4 liter/ø20cm.

Rek. cirkapris:  

59 kr–139 kr. 

1. Stars filt 
Mjuk och gosig filt i  

canvasimitation/plysch 

med dekorativa stjärnor. 

Skyddar möbler från 

smutsiga tassar. Kan 

maskintvättas i 40°C  

Storlek: 100x70 cm och 

150x100 cm.

Rek. cirkapris:  

269 kr–479 kr.

2. Stars hundbädd
Bädd tillverkad i mjuk 

canvasimitation/plysch 

och stoppad med polyes-

terfleece. Vändbar kudde 

med olika design och 

halkfri botten. Avtagbar 

klädsel som kan maskin- 

tvättas i 40°C. 

Storlek: 50x40 cm,  

65x50 cm och 80x65 cm.

Rek. cirkapris:  

479 kr–995 kr. 

349:-
Just nu: 

99:-
Just nu: 

199:-
Just nu: 

649:-
Just nu: 

69:-
Just nu: 

39:-
Just nu: 

99:-
Just nu: 

399:-
Just nu: 

199:-
Just nu: 

Stilrent 
och fint  
till jul!

1
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4

5

NYHETER!
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TEMA: PÄLSVÅRD

Text Anna Lundmark och Hanna Casell Foto TRIXIE Tyskland

EN JULFIN 
PÄLSKLING

Snön knarrar under skorna, värmen sprider sig från en 
sprakande brasa, ljusen är tända och knäcken står på 
soffbordet. Det är snart dags för Kalle Anka och hela 

familjen, ja även de fyrbenta, har samlats för mys kring 
tv-soffan. Ögon tindrar ikapp med granens glitter, välkam-
made hår och pälsar, alla har vi gjort oss julfina. 

En nybadad päls ser inte bara välvårdad ut, den är gosig att 
mysa med, glänser och doftar gott. Precis som vi egentligen 
vill ha det alla dagar om året, men det är inte så enkelt då 
ofta är en djungel av pälsvårdande produkter. Det är därför 
viktigt att välja produkter som är anpassade för ditt hus-
djurs päls och hud. 

Ett hund- eller kattschampo gör pälsen ren och fin, utan att 
torka ut eller irritera huden. Balsam är lätt att koppla 
ihop med lång päls, men det fyller en viktig funktion 
även för kort päls. Anledningen till att man bör  
använda balsam är för att det har en vårdande 
och impregnerande effekt, vilket ger en 
skyddande barriär som förhindrar att smuts 
tränger ner i hud och päls. Med andra ord, 
behöver du inte bada ditt husdjur lika 
ofta om du använder balsam. Har ditt 
djur en lång päls så har ett balsam även 
en utredande effekt som på ett skonsamt 
sätt hjälper till att reda ut tovor.

Både lång- och korthåriga husdjur behöver 
badas regelbundet. Vid schamponering 
löses smuts och fett upp, huden får luft 
och porerna blir rena. Husdjur som 

vistas i stads- miljö, med avgaser och 
föroreningar behöver extra täta bad 
och välgörande schampo- och  
balsambehandlingar. Balsam skyddar 
pälsen från slitage och passar även 
till korthåriga husdjur. Schampo för 
människor ska inte användas till djur 
eftersom vi har helt olika pH-värden. 
Pälsen rengörs dåligt. Oljor, fett och 
smuts kvarstår som gör att pälsen kan 
bli torr och flygig med sköra hårstrån 
som följd.

Pälsvård inifrån och ut. Du kan även påverka kvalitén på 
ditt husdjurs päls med hjälp av vad den äter. Det är viktigt 
med en fullvärdig kost, men för att få en extra välmående 
päls och hud kan du komplettera med laxolja. Laxoljan 
innehåller både omega 3 och 6 som bidrar till en tjockare 
och glansigare päls, men även förbättrar kvalitén på tramp-
dynor och klor. Vilket är extra viktigt nu när vinterns kyla 
och slask utsätter dem för stora påfrestningar. Hud och päls 
speglar din hund eller katts välbefinnande och på nästa sida 
hittar du produkter för en julfin pälskling.

En nybadad päls ser inte bara välvårdad ut, 
den är gosig att mysa med, glänser och doftar 

gott. Här hittar du steg för steg 
till bästa pälsvården.

1. Blöt ditt husdjur
2. Massera in schampot - extra noga på nedre delen av ditt djur
3. Skölj lätt
4. Massera in schampo igen, glöm ej ansikte och mellan tårna
5. Skölj 
6. Applicera balsam ända ut i topparna
7. Borsta ditt husdjur så att eventuella tovor reds ut
8. Skölj noga
9. Torka husdjuret med torkduk/handduk
10. Föna djuret torrt (gäller speciellt de långhåriga husdjuren)

Glöm inte att belöna ditt husdjur med smarrigt godis före, 
under och efter behandlingen - pälsvård ska vara njutbart!

Visste du att...
...när du masserar in 
schampo och balsam så 
stimulerar du djurets 
blodomlopp vilket ger mer 
syre till hela kroppen. 
Samma effekt ger även 
pälshandsken som 
avlägsnar löst hår. Du får 
ett piggare och gladare 
husdjur helt enkelt!

“Schampo för människor ska 
inte användas till djur eftersom 

vi har helt olika pH-värden.”

STEG FÖR STEG TILL BÄSTA PÄLSVÅRDEN:
.

10 | ZooMetro



Pälshandske
En handske med gummiborst som effektivt 
avlägsnar löst hår och damm, ger pälsen en frisk 
och silkeslen glans. Pälshandsken är perfekt till 
husdjur som är rädda för att borstas. Passar alla 
pälstyper och gör pälsvården till en mysig stund 
då den även masserar huden och 
stimulerar blodcirkulationen. 
Handsken är tillverkad av ett 
bekvämt nätmaterial
som andas. Ett kardborr-
band runt hand- 
leden ger  
gummihandsken 
en bra  
passform.

Tangle-borste
Populär borste som skonsamt 
reder ut pälsen, både täckhår 
och under-ull, och samtidigt tar 
bort löst hår. Den kan användas på både blöt 
och torr päls, reder ut pälsen smärtfritt och ger 
pälsen ett friskt och glansigt resultat. Borsten 
har en ergonomisk form och är lätt att hålla i, 
den har mjuka plastborst i olika längder.

Tovutredare
Får ditt husdjur lätt tovor på 
magen eller i armhålor? Tovor 
kan lätt dra och spänna i huden, 
vilket gör ont för din hund och 
katt. Tovutredaren används 
för att skära bort tovor och 
trassel, speciellt på områden 
som är svåra att komma åt. Den 
passar bra för både täckhår och 
underull och passar både 
lång, lockig och kort 
päls. Tovutredaren är 
skön för handen i och 
med plasthandtaget 
som har gummi- 
beläggning. 

Laxolja, 500 ml
Vårda ditt husdjur både på 
in- och utsidan. Studier 
visar att de essentiella 
fettsyrorna (omega 3 och 
6) i laxolja kan lindra 
ledproblem och bidra 
till hjärtats normala 
funktion, förbättra 
ämnesomsättning-
en och immunför-
svaret samt att 
stärka huden. 
Denna olja är en ren 
naturprodukt gjord 
av laxolja.

Aloe Vera  
Schampo, 250 ml
Aloe Vera är inflamma-
tionshämmande, anti-
septiskt och fuktuppta-
gande och är 
därför 
lenande 
och stillar 
klåda. 
Schampot är 
därför lämpligt 
för hundar med känslig 
hud, dessutom garante-
rar det en naturligt 
glänsande och vital 
päls. Har en mild doft.

Neutralschampo 
extra mild, 250 ml
Rengör mycket skon-
samt och ger en glän-
sande och sund päls. 
Schampot har en 
återfettande 
effekt och 
är därför 
särskilt milt 
och behag-
ligt, både för 
djur och människa. Ditt 
husdjur får en smidig 
päls och otrevliga dof-
ter avlägsnas. Scham-
pot är helt doftfritt.

Balsam Natural- 
oil, 250 ml
Ett balsam av hög kvalité  
som ger en len och glan-
sig päls och dessutom 
tillför extra näring till 
pälsen. Tillverkad av 
naturliga och ekologiska 
oljor från macadamia- 
nötter och havtorn. Helt 
fritt från minkolja! Har 
en mild nötig doft.
Bra att veta: Ett balsam 
skyddar och förhindrar 
att smuts tränger ner i 
pälsen, samt hjälper till 
att reda ut tovor och 
knutar i pälsen. 

Utredningsspray, 175 ml
Vårdande utredningsspray för 
hund som bygger upp hårstrået 
och ger på så sätt nytt liv till 
pälsen. Gör pälsen lättare 
att kamma samt utre-
der knutar och tovor. 
Gör pälsen silkeslen 
med ett skydd mot 
smuts, damm och vat-
ten. Utredningsspray går 
att använda både i blöt och 
torr päls. Hjälper även mot 
statisk elektricitet. Doftfri.

Gott nytt hår!

TA BORT 

TOVOR!

79:-
Just nu: 

79:-
Just nu: 

39:-
Just nu: 

39:-
Just nu: 

129:-
Just nu: 

39:-
Just nu: 

Rek. cirkapris: 98 kr.

Rek. cirkapris: 69 kr.

Rek. cirkapris: 69 kr.Rek. cirkapris: 189 kr. Rek. cirkapris: 59 kr.

Rek. cirkapris: 69 kr.

Rek. cirkapris: 49 kr. Rek. cirkapris: 98 kr.

Tvättips!
Fördela och massera in schampot i den 
våta pälsen och skölj noggrant efteråt. Alla 
husdjur behöver ett balsam, det vårdar och 
skyddar pälsen. Applicera balsam på en 
ren och blöt päls, låt verka en stund. Skölj 
sedan ur. Torka djuret ordentligt och håll 
det borta från drag så länge pälsen är våt.

39:-
Just nu: 

39:-
Just nu: 
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Hitta på kluriga övningar där katten får leta 
efter belöning, aktivera den med hjälp av en 

laserpekare eller låt den klättra och vässa 
klorna på en klösmöbel. Desto tröttare  
katten blir, desto mindre kommer den  

att klättra i granen eller leka  
med julgranspyntet.

Aktivera katten

rädda granen!

LED-pekare med musmotiv 
Med den här LED-pekare kan 

du och din katt få många roliga 

stunder tillsammans. Pekaren 

har ett musmotiv. Tillverkad 

i plast och drivs av ett 

AAA-batteri (ingår ej). 

Storlek: 11 cm.

Rek. cirkapris: 99 kr.

Laser-pekare
En laser-pekare med oregelbundet rörelsemönster som 

underhåller katten. Välj mellan två olika lekprogram. 

Pekaren går automatiskt i viloläge efter 5 min. Lätt 

att hänga på väggen med medföljande ring, 

sugpropp eller skruv. Drivs av tre AAA- 

batterier (ingår ej). Storlek: 11 cm

Rek. cirkapris:  

389 kr

Turbinioboll med mus
Batteridriven boll som rör 

sig oregelbundet och 

drar med sig musen i 

det elastiska snöret, 

vilket skapar en rolig 

musjakt. Tack vare 

drivhjulet fastnar bollen sällan 

under möbler utan hittar 

tillbaka. Drivs av ett 

AA-batteri (ingår ej).  

Storlek: ø9 cm

Rek. cirkapris: 169 kr.

Flashing ball race
Bygg ihop en rolig kattlek-

sak av tio delar och forma 

banan precis som du själv vill. 

Placera bollen i banan och leken kan 

börja. Blinkande boll ingår, 

vilket gör att katten 

även kan leka i 

mörker.  

Leksaken 

består av 

åtta delar  

à 20 cm.

Rek. cirkapris: 

169 kr.

Fumble & Scratch
Klös- och leksak i ett! En leksak 

med klösyta av papp (som kan 

bytas ut vid behov). Klösytan är 

inringad av en bana med hål, 

placera en boll i banan eller i ett 

av hålen och låt katten jaga bollen med 

sina tassar. Tennisboll och boll med bjällra ingår. 

Storlek: 60×33 cm

Rek. cirkapris: 329 kr.

NYHETER!

139:-
Just nu: 

69:-
Just nu: 129:-

Just nu: 

299:-
Just nu: 

239:-
Just nu: 

339:-
Just nu: 

NYHET!
Klösmöbel Lelia
Platsbesparande och stabil klöspelare 

med mysig bädd som går att ta 

bort. Bädden är klädd i plysch 

och klösrullen i jute. Stabil 

bottenplatta gör att klös- 

pelaren står stadigt på  

golvet. Färg: Beige.  

Storlek: 70 cm. 

Rek. cirkapris: 539 kr.

Man kan  
alltid beställa 
reservdelar till 
en klösmöbel 
från TRIXIE. 

Tips! 
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Esma klösmöbel
En lyxig klösmöbel i modern 

design som når ända upp till 

taket. Det justerbara takfästet 

gör att möbeln står stadigt. 

Klädd i plysch och äkta sisal.  

Färg: Ljusgrå/grå 

Storlek: 243–270 cm/ ø40 cm. 

Rek. cirkapris: 3 495: -

Nabou, korg
Dekorativ bädd för små hundar och katter 

som är tillverkad i flätat bomullsrep. Kudde 

i plyschimitation med polyesterfyllning. 

Färg: Vit/grå. Storlek: ø45 cm 

Rek. cirkapris: 539 kr.

Kattigloo Diamond
Skumgummivaderad igloo med vändbar kudde som 

har en mönstrad och en enfärgad sida. Avtagbar 

klädsel som kan maskintvättas i 40°C. Finns i två 

storlekar: 35x26x40 cm och 38x33x45 cm.

Rek. cirkapris: 449 kr–599 kr.

Kattigloo
Dekorativ igloo i filttyg, formad 

som ett kattansikte och utrustad 

med quiltad lösttagbar kudde. Den 

praktiska dragkedjan gör att hela 

igloon kan öppnas och är därför 

enkel att rengöra. 

Storlek: 38x35x37 cm

Rek. cirkapris: 399 kr

Klösbräda
Klösbräda klädd  

i plysch och äkta  

sisal. Rolig boll på  

elastiskt snöre.  

Färg: Grå. Storlek: 

30x42x40 cm

Rek. cirkapris: 279 kr.

Lektunnel
Kattunnel i mjuk plysch 

och prasselfolie som lock-

ar katten till lek. Passar 

även till små hundvalpar.  

Storlek: ø22x60 cm.

Rek. cirkapris: 199 kr.

Kattens önskelista! 

Man kan  
alltid  

beställa  
reservdelar  
till en klös- 
möbel från 

TRIXIE. 

Tips! 

199:-
Just nu: 

399:-
Just nu: 

459:-
Just nu: 

299:-
Just nu: 

379:-
Just nu: 

149:-
Just nu: 

NYHET!

24
3–

27
0 

cm

HÖG 
KVALITET

1995:-
Just nu: 
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TEMA: AKTIVERING

Nos och kropp, hjärna och hjärta. Att aktivera  
hunden både fysiskt och psykiskt är ett måste för 
alla hundägare – även på vintern. Hundcoachen 
och hundpsykologen Kicki Fellstenius tipsar om  

aktivering inomhus – och de många positiva  
effekter det ger din fyrbenta vän.

Text Klara Stefansson Foto Sigrid Malmgren

ZooMetro | 15
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T age väntar tålmodigt på ett ”varsågod”. Under de 
färgglada plastskålarna väntar godiset, och när matte 
äntligen ger klartecken använder han både tassar 

och nos för att tippa omkull skålarna. Den treåri-
ga beaglen viftar glatt på svansen i takt med att 
han tuggar i sig godiset.

– Tage älskar att jobba med nosen, vi letar 
efter godis nästan varje dag, berättar Kicki 
Fellstenius.

Hon är hundcoach, hundpsykolog, 
instruktör samt grundare av Glada Jyckar i 
Stockholm, som håller i allt från privatträning 
till kurser för hundägare – bland annat i inomhus- 
aktivering. 

Att hundar behöver motion och aktivering varje dag för att 
må bra vet nog de flesta mattar och hussar – men det gäller 
att hålla i det året runt. 

– På vintern är du kanske inte utomhus lika mycket som 
under sommarhalvåret, och då är det jätteviktigt att inte 
tappa den biten, säger Kicki Fellstenius.

Hon berättar om några av många hälsofördelar med att 
aktivera sin hund:

– Dels blir de gladare – när det händer roliga och 
utvecklande saker får de en ökad livskvalitet. Dels 

är det bra för deras stressystem – när en hund 
får aktivering blir de mer harmoniska och får 
lättare att koppla av. 

Aktivering brukar delas upp i fyra huvudkat-
egorier: nosaktivering/sökarbete, inlärning, 

balans/kroppskontroll och problemlösning/
kluringar. Det går med andra ord att göra allt 

från att öva vacker tass och high five (inlärning) till 
att få hunden att balansera på en kudde (kroppskontroll) 

eller att leta godis i en handduk eller under en skål (nos- 
aktivering och problemlösning) – allt innanför hemmets 
varma väggar. Tänk bara på att anpassa övningarna efter 
just din hunds personlighet och förmåga.

– Är det en vallande hund kanske man kan låta hunden 
valla bollar istället för får och om man har en jakthund, 
som min Tage, är det bra att göra nos- och spårövningar.

Tänk på ...
… att jobba steg för steg! 
Vill du att din hund ska 
kunna hämta leksaker från 
andra sidan rummet? Börja 
med att lägga leksaken 
nära hunden, och flytta 
den stegvis i takt med att 
du också belönar hunden. 
Belöning är superviktigt!
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Det är även viktigt att träna på hundens lite svagare sidor. 
En självständig hund mår bra av samarbetsövningar, 
medan en rastlös hund kanske behöver samla sig med 
problemlösning. 

– Det är vanligt att aktivera en hund genom att kasta en 
boll, men det drar lätt igång stressystemet och gör bara 
hunden mer aktiv och uppe i varv. Syftet med all aktivering 
är att bygga självförtroende hos hunden. Det är precis som 
för oss människor: vi behöver lagom stora utmaningar, 
säger Kicki Fellstenius och gör en liknelse:

– Om du löser samma korsord om och om igen får du 
ingen mental stimulans – men du kan heller inte låta en 
tioåring lösa det svåraste korsordet. 

Inomhusaktivering kan också hjälpa i vardagssituationer utan-
för hemmet. Om man håller på med trixträning i en trygg 
hemmamiljö kan man använda det utomhus om hunden har 
svårt att fokusera. 
– Då kan ni stanna upp och göra en high five, vacker tass 
eller snurr. Hunden känner igen sig i övningen och blir 
tryggare och gladare, säger Kicki Fellstenius.

Hur ofta du bör aktivera din hund beror såklart på ras och 
personlighet, men Kicki Fellstenius rekommenderar att 
göra något varje dag utöver promenaderna. 

– Aktivering är inte bara bra för hundens välmående, 
utan främjar även samspelet mellan hund och ägare. En 
hund blir aldrig flytande på människospråk och vice versa, 
men ju mer saker vi gör tillsammans, desto mer knyter vi 
an till varandra och utvecklar ett gemensamt språk. 

1. Godis i handduk

Första steget är att gömma godis 
under handdukskanten, slutmålet 
är att lägga godis i mitten av hand-

duken och knyta ihop den.  
Låt hunden lösa upp knuten och 

tugga i sig belöningen.

2. Kreativitetsleken  

Här finns inga rätt eller fel,  
hunden ska prova sig fram och 
får belöning för allt den gör. Så 

småningom kommer den att göra 
egna trix, allt från att vifta på 

öronen till att snurra runt.

3. Godis under plastburk

Ställ ut burkar eller muggar i plast 
på golvet och lägg godisar under. 

Ju slätare underlag, desto  
svårare för hunden att välta dem. 
En lägre burk är också svårare än 

en hög mugg.

4. Balansera på kudde

Bra för att öva kroppskontroll. 
Försök få hunden att rymma alla 
fyra tassar på en kudde eller en 

lägre låda. Ju mindre desto  
svårare! Prova även att  

variera underlaget.

” Syftet med all aktivering  
är att bygga självförtroende 
hos hunden.”

fyra bra övningar
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LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3 För nybörjare  
LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3 För vana spelare  
LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3  För proffs

vi rekommenderar:

LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3 MOVE2WIN
En utmanande och rolig aktiveringsleksak som tillåter din 

hund att kämpa för belöningen. Hunden ska öppna olika lådor med 

hjälp av spakar och rep. Det finns även fördjupningar och koner som 

kan användas. För att öka svårighetsgraden för hunden så kan  

konerna användas som stoppar. 

Instruktionshäfte med tips och tricks ingår. Aktiveringsleksaken är 

tillverkad i plast, har en halkfri undersida och tål maskindisk.

Rek. cirkapris: 299 kr. 

LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3 MEMORY TRAINER 2.0 
Memory Trainer tar hundens träning och aktivering till en 

ny nivå anpassad för proffs. Fyll behållaren med godbitar och lär 

hunden att trycka på fjärrkontrollen för att komma åt belöningen. 

Du kan succesivt öka avståndet mellan foderautomaten och fjärr-

kontrollen. Memory Trainer är ett bra hjälpmedel vid inlärning av 

olika moment, både moment som är bundna till en specifik plats 

men också ett bra hjälpmedel när hunden är i rörelse. Kontrollen 

har en räckvidd på 40 meter. Moment som skulle passa för detta 

ändamål är fjärrdirigering, framåtsänd-

ande och balanshinder i agility. Genom 

Memory Trainer blir din träning 

effektivare och du behöver inte 

ladda godisskålen på nytt vid 

varje tillfälle. 

Memory Trainer kan antingen 

laddas via USB-uttag eller  

drivas med batterier (ingår ej). 

Hållare för fjärrkontroll och  

häfte med tips och tricks ingår. 

Leksaken är tillverkad i 

plast och har en 

halkfri undersida.

Rek. cirkapris:  

1 049 kr. 

2pets Dogsnack blir 

en bra belöning i vår 

aktiveringsfilt.

Belöningsgodiset Soft Snack Hearts, 

Lupinos eller Dog 'o' Rado passar utmärkt 

till våra aktiveringsleksaker för hund. 

LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3
FLIP BOARD
En rolig och utmanande aktiveringsleksak för 

hundar som är vana vid denna typ av leksaker. 

Din hund får arbeta med tre olika 

tekniker för att få fram godbi-

tarna. Leksaken har koner och 

olika typer av luckor som 

hunden ska lyfta, putta eller 

skjuta åt sidan. 

Instruktionshäfte med tips och 

tricks för en optimal träning och rolig 

spelkväll ingår. Aktiveringsleksaken är tillverkad i plast, har en halk-

fri undersida och tål maskindisk.

Rek. cirkapris: 129 kr. 

Fyll vår snacksorm med 

2pets Dogsnack eller  

Premio beefpaté.

799:-
Just nu: 

239:-
Just nu: 

99:-
Just nu: 

svårighetsgrader:

Leksaker som aktiverar
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2pets Dogsnack, 300–400 g 
2pets Dogsnack har en hög kötthalt på minst 90 procent 

och innehåller väldigt lite fett. Perfekt att använda som upp-

muntran vid hundträning eller som belöning i en aktivitets-

leksak. Tuna Bites med kyckling och tonfisk, Chicken Cubes 

med kyckling och Lamb Cubes med lamm. Ett 

naturligt hundgodis helt utan spannmål, till-

satser och konserveringsmedel. 

Rek. cirkapris: 149 kr. 

Paté på tub till hund, 110 g
En god och smakrik paté på tub till 

hund. Kan användas för att underlätta 

medicinering eller som extra belöning. 

Glutenfritt och helt utan tillsatt socker. 

Tillverkat i EU. 

Rek. cirkapris: 39 kr.

LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3 SNACKSORM
En populär och uppskattad leksaksorm, 

perfekt för nybörjare. Fyll ormen med vått eller 

torrt belöningsgodis i öppningen på undersidan 

och låt din hund arbeta, leka och tugga för att 

komma åt belöningen. För att låta hunden jobba lite 

extra och erbjuda en längre aktivitet kan du fylla ormen med paté 

och placera den i frysen i några timmar. 

Ormen har pipljud och är tillverkad av TPR-gummi  

vilket gör den extra rolig och ger ett bättre 

tuggmotstånd.

Rek. cirkapris:  

129 kr. 

Soft Snacks, 500 g
Happy Hearts med lamm, Lupinos med kyckling och vege-

tabiliska proteinet Lupinos, Dog 'o' Rado med kyckling är 

figurformade godbitar som inte smular och är enkla att dela 

på. Helt utan tillsatt socker. Lupino är även glutenfritt och 

passar extra bra till hundar som är allergiska och 

foderkänsliga. Förvaras i praktisk hink med åter-

förslutningsbart lock. Tillverkade i EU.

Rek. cirkapris: 69 kr. 

A
D

D

E D  S U G A

R

ZU

CKERZUSA
TZ0%A

D
D

E D  S U G A

R

ZU

CKERZUSA
TZ0% A

D
D

E D  S U G A

R

ZU

CKERZUSA
TZ0%G

LU
T E N - F R

E
E

G
LU

TENFREI

2pets godis och tugg är godkända och säkrade  

livsmedel inom EU (HACCP) och USA (FDA). Fabriken  

är även ISO 22000 certifierade, vilket innebär att  

spårbarheten säkras i hela produktionskedjan. 

LEVEL

1
LEVEL

2
LEVEL

3SNIFFING CARPET
En rolig aktiveringsfilt för nybörjare som kan användas av 

både hund och katt. Göm godbitar i filten och låt ditt husdjur jobba 

för att hitta belöningen. Ger 

både aktivering och 

mental stimulans. Du 

kan även gömma foder-

bitar i filten och låt hus-

djuret arbeta för att hitta 

sin mat, vilket förhindrar 

hetsätning. I filtens foder 

finns en plastskiva som 

ger filten stabilitet och 

förhindrar att den viker sig 

under leken. 

Aktiveringsfilten är tillverkad av polyester, tofsar i två olika  

längder och kan maskintvättas i 30°C.

Rek. cirkapris: 449 kr. 

A
D

D

E D  S U G A

R

ZU

CKERZUSA
TZ0%

G
LU

T E N - F R
E
E

G
LU

TENFREI

339:-
Just nu: 

89:-
Just nu: 

29:-
Just nu: 

49:-
Just nu: 

99:-
Just nu: 

ZooMetro | 19



M ånga förväntningar finns det hos både stora och 
små inför de kommande storhelgerna. Hur firas 
julen, hos vem och hur ska vi resa? Familj och släkt 

kanske finns utspridda och man firar helgen hos flera olika 
familjemedlemmar. Eller så vill man kanske bara fly all jul-
hets och tillbringa helgerna på en lugn plats utan krusidul-
ler. Oavsett hur och vart vi vill tillbringa våra julhelger så 
transporterar vi och våra fyrbenta vänner oss på något sätt. 
Vad ska vi tänka på för att göra resan så bra som möjligt för 
alla?

För bilfärden behöver husdjuret sitta säkert, antingen i sär-
skild krocksäker bilbur, lös i bagageutrymmet med last-
galler eller fastspänd med ett hundsäkerhetsbälte som går 
att köpa i djurbutiken. Det är förbud mot att ha husdjur 
lösa i kupén och du kan riskera att bli bötfälld för det. 

Under vintertid är det viktigt att se till att ditt husdjur inte 
blir kall om bilen står parkerad en stund. Ett hundtäcke 
eller ett värmande underlag kan därför vara bra att ha.  Att 
bilen kan bli en dödsfälla i solen känner de flesta till. Men 
det gäller även vintertid. Enligt Jordbruksverket ska djur 
inte lämnas obevakad i fordon när temperaturen kan över-
stiga +25°C eller sjunka under -5°C.

Under bilfärden mår alla bra av flera korta pauser,  stanna 
och rasta din fyrbenta vän ofta och fyll på med vatten minst 
var sjätte timme. Foder ska fyllas på med högst 24 timmars 
intervall. 

Ett djur ska inte förvaras permanent i ett fordon och en 
dräktig tik bör inte transporteras i bil de två närmsta veck-
orna före beräknad valpning eller tidigare en vecka efter 
valpning. En valp måste vara minst en vecka gammal och 
naveln ska vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Inför tågresan krävs en helt annan planering. När du 
bokar din tågresa med ditt husdjur så finns det speciella 
djurvagnar som man kan boka. Kolla vad som gäller för ditt 
husdjur i god tid innan avresa. 

För små sällskapsdjur behöver tågresan inte kosta något, 
men förutsättningen är då att du har en bra transportväska 
som du kan förvara husdjuret i bredvid dig på golvet. Här 
kan en rymlig transportväska vara bra att investera i. 

Reglerna för att flyga med djur varierar från olika flygbolag 
och olika länder. Ta reda på vad som gäller hos just ditt 
flygbolag i god tid innan avresa.  Vikten på ditt husdjur kan 
vara avgörande för om det får vistas i kabinen eller inte.  
Om ni reser tillsammans i kabinen ska husdjur förvaras i 
speciella och godkända transportburar. 

Ska du dessutom flyga utrikes måste du kolla om du 
behöver vaccinera ditt husdjur.  Djuret behöver ett EU-pass 
för sällskapsdjur samt vara ID-märkt. Du kan alltid vända 
dig till landets ambassad och ta reda på vilka krav och 
regler som gäller för att ta in husdjur i landet. En bra 
planerad resa blir ofta en mer avstressad resa för både dig 
och ditt husdjur. 

TEMA: RESA MED DJUR

Oavsett hur och vart du vill tillbringa julhelgerna 
så transporterar vi och våra fyrbenta vänner oss 
på något sätt.  En bra planerad resa blir ofta en 

mer avstressad resa för både dig och ditt husdjur.

Text Jenny Gotthold och Anna Lundmark Foto Shutterstock

EN SÄKRARE JULRESA
MED DIT T DJUR

60x 50 cm Just nu 499 kr. 

75 x 57 cm Just nu 549 kr. 

90 x 75 cm Just nu 699 kr. 

Rek. cirkapris: 739-998 kr.

Bilbädd
En vadderad och stabil hundbädd att använda i bilen. Den 

praktiska ”kjolen” skyddar kofångaren från smuts och repor 

av klor. Tillverkad i nylon/polyester. Väljer man att ha hunden 

lös i bagage-utrymmet rekommenderas att man installerar ett 

lastgaller. 

499:-
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Capri transportbur 
Stilren och smidig transportbur som passar till katt, 

hund och smådjur. Fyra klickspännen säkerställer 

att dörren är ordentligt stängd. Fästet för säker-

hetsbälte gör att buren står stadigt i bilen. Capri 2 

har dessutom en öppningsbar taklucka och ett 

extra förvaringsfack.

Capri 1: 32x31x48 cm, upp till 6 kg.  

Capri 2: 37x34x55 cm, upp till 8 kg.  

Rek. cirkapris: 199–289 kr.

Ställbart lastgaller
För säkrare transport av djur i bilens  

lastutrymme. Gallret fästs i baksätets 

nackstöd och är fullt justerbart i både 

bredd och höjd vilket gör att den passar 

de flesta bilmodeller. Enkel att montera. 

Tillverkad av aluminium och plast.

Bredd: 96–163 cm. Höjd: 34–48 cm. 

Rek. cirkapris: 1 049 kr.

Transportväska/Ryggsäck Elegance
Transportväskan med många olika  

funktioner. En trolleyväska med teleskop-

handtag och hjul som enkelt förvandlas till 

en ryggsäck med ergonomiskt utformade 

axelremmar. Utrustad med två sidofickor 

och två nätklädda öppningar. Ett insytt 

koppel hindrar djuret från att hoppa ur. 

För djur upp till 8 kg.

Storlek: 36x50x27 cm.

Rek. cirkapris: 699 kr.

Transportväska Wings Airline
Passar som handbagage på flyget. Till-

verkad i formbevarande polyester med 

nätklädda sidor för god luftcirkulation 

och en vadderad vattenavvisande bot-

ten. Kan öppnas på tre ställen. Inbyggt 

säkerhetskoppel som förhindrar djuret 

att hoppa ur. För husdjur upp till 20 kg. 

Accepteras av de flesta flygbolag.

Storlek: 46x23x28 cm.

Rek. cirkapris: 998 kr.

Transportväska Amina
Elegant transportväska för katter och små hun-

dar som vill resa med stil! Öppningsbar framtill 

och upptill samt utrustad med nätklädda sidor 

för god luftcirkulation. Det fastsydda kopplet 

förhindrar djuret från att hoppa ur. Tillverkad i 

nylonlook och konstläder. För djur upp till 5 kg. 

Storlek: 18x229x37 cm.

Rek. cirkapris: 449 kr.
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Transportväska
Enkel och smidig transportväska som passar 

till katter och små hundar upp till 9 kg.  

Öppningar i väskans sidor gör att man 

enkelt kan spänna fast väskan med hjälp 

av säkerhetsbältet. Väskan har ett 

inbyggt säkerhetskoppel, två fickor 

och nätklädda sidor. Är enkel att 

montera och kan vikas ihop då den 

inte används. Storlek: 40x30x38 cm.

Rek. cirkapris: 439 kr.

349:-
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Bästa klappen

CareFresh, burströ
Festligt, färgglatt burströ för riktiga partydjur. 

CareFresh är tillverkat av pappersmassa, en 

naturlig och hållbar resurs som är säker och 

bekväm för alla små husdjur. Giftfri, dammfri 

och färgar inte av sig. 100 procent biologiskt 

nedbrytbar och komposterbar. Absorberar tre 

gånger sin vikt i vätska.  

Storlek: 10 liter.

Rek. cirkapris 129 kr.

Majskolv, 2-pack
Skäm bort din bästa vän med soltorkade 

majskolvar fylld med vitaminer och mine-

raler. Majkolven kan fästas i burgallret så 

blir den en nyttig aktivering.  

Storlek: 250 gr.

Rek. cirkapris 35 kr.

Snack Pack
Vitaminberikade och 

oemotståndligt goda yog-

hurtdroppar i smakerna vilda bär, grönsa-

ker, morötter och mjölk/honung. Perfekt 

för dig som klickertränar eller tränar dina 

djur att bli mer handtama. Smart återför-

slutningsbar förpackning.  

Storlek: 4x35 gr.

Rek. cirkapris 35 kr.

Höbal med pumpa och morötter
Oemotståndligt god höbal fylld med 

kärlek, pumpa och morötter. Passar till 

små gnagare och kaniner. Inget tillsatt 

socker. 

Storlek: 10x18 cm, 200 gr.

Rek. cirkapris 49 kr.

Hängbro
Hängande lekplats i två 

våningar laddad med roliga 

och spännande utmaningar 

som passar både till smådjur och fåglar. 

Levereras färdigmonterad, upphängnings-

krokar medföljer. Storlek: 27x17x7 cm

Rek. cirkapris 99 kr.

Aktiveringskula 
Ge din kompis lite 

utmaning med en 

aktiveringsboll. 

Ladda den med 

godis eller foder. 

När bollen rullas 

så trillar godiset 

ut. Kombinerar 

lek och utfodring 

på ett roligt sätt. 

Justerbar öppning. Lätt att rengöra.  

Storlek: 7 cm

Rek. cirkapris 49 kr.

Under vintern är det viktigt att man 
kommer ihåg att ge sitt husdjur extra 
vitaminer och mineraler så att den håller 
frisk och stark. Det kan du tillföra genom att 
välja snacks med de rätta ingredienserna. 
Vill du göra en insats för miljön rekommenderar  
vi burströet Carefresh.
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Chokladaskar, blommor, paketsnören och levande 
ljus. Många av julens härligheter kan vara farliga för 
både hundar och katter. Här är exempel på tio saker 

du bör undvika eller vara försiktig med 
– för att skapa julefrid för både dig och ditt djur.*

 
DJURFAROR
SÅ UNDVIKER DU DOM!

 *Observera att listan är ett urval. Kontakta en veterinär omedelbart om du misstänker att ditt djur inte mår bra.

1. Russin är gott i glöggen och vin-
druvor perfekt att tugga på framför 
Kalle Ankas jul, men faktum är att de 
(och korinter) kan orsaka allvarliga 
symtom för både hund och katt – 
bland annat akut njursvikt med  
symtom som kräkningar, buksmärta 
och att djuret kissar dåligt eller inget 
alls. Håll snacksen under uppsyn!  

5. Lök till sillen eller köttbullarna? Ge 
inte hunden en smakbit av vare sig lök 
eller vitlök, oavsett om den är rå eller 
tillagad. Lök innehåller allicin och kan 
orsaka blodbrist hos din hund eller 
katt. Vid lökförgiftning är symtomen 
ofta i form av kräkningar och diarré, 
bleka slemhinnor eller andnings-
besvär.

9. Paketsnören och andra girlanger 
kan vara farliga för hund och katt, 
precis som garntrådar. Vill du lägga 
paketen under granen? Gör det precis 
innan julklappsutdelningen, när det är 
människor i rummet som håller koll. 
Var även snabb med att plocka undan 
skräpet. Eller undvik snören, det är ju 
bättre ur miljösynpunkt också!

2. Julblommor bör du överlag vara 
försiktig med, exempelvis kan både 
amaryllis och mistel orsaka både kräk-
ningar och diarré hos djur. Liljor är 
extra farliga för katter, de kan bli för-
giftade om de tuggar i sig av den och 
få magbesvär och ibland till och med 
njurskador. Tänk till innan du dek-
orerar hemmet med blomster.  

6. Bulldegen som jäser under bak- 
duken bör du hålla extra koll på. Deg i 
en hund eller katts mage jäser och 
bildar alkohol. I värsta fall kan djuret 
drabbas av alkoholförgiftning med 
magknip och lätt berusning. Färdiga 
bakverk är en bra idé för dig som vill 
bli kvitt en del av oron. 

10. Levande ljus skapar en mysig jul-
stämning, men ha dem alltid under 
uppsikt. En nyfiken katt eller hund kan 
bli intresserade av det fladdrande 
ljuset och vara där med tassar och 
morrhår, och det kan bli livsfarligt. Att 
investera i en ljusslinga eller två kan 
vara ett bra alternativ om du vill und-
vika levande ljus.  

3. Choklad är den mest välkända 
faran för hundar. Kakao innehåller 
teobrominer, som kan vara skadligt för 
hunden om den får i sig för mycket. 
Mer än 20 mg/teobromin/kg kropps-
vikt kan orsaka förgiftning, enligt Gift-
centralen. Ju mer kakao, desto farliga-
re. Vit choklad är bättre, det innehåller 
ingen eller väldigt lite teobromin. 

7. Julpyntet kan bli en fara. Välj jul-
granskulor av plast i stället för glas. 
Eftersom glaskulor lätt kan gå sönder 
finns det risk att både du och ditt djur 
skär sig på spillrorna. Undvik även 
julgransprydnader av garn som kan 
fastna i tarmarna. Häng upp prydnader 
som du är minst rädd om, och som är 
mest ofarliga, längst ner i granen. 

4. Janssons frestelse, sillen, laxen 
och skinkan som står uppdukad på 
julbordet bör du hålla extra koll på. 
Här får inget djur nafsa till sig en för 
stor bit! All typ av fet mat kan näm-
ligen ge en orolig mage med diarré. 
Dessutom är salt mat inte bra, en allt 
för hög dos kan vara väldigt skadlig 
för både hund och katt. 

8. Glykol är förrädiskt. Ska du åka på 
bilsemster över jul? Var superförsiktig 
om du fyller på med glykol i bilen. 
Glykol smakar sött. Spiller du lite 
glykol och hunden eller katten får i sig 
detta kan de vara livsfarligt, även i 
små mängder. Glykol finns även i 
spolarvätska och i läckande element. 

Text Klara Stefansson 

10 JULIGA

Glöm inte att njuta 
av julledigheten till-
sammans med ditt 
husdjur. Vi hoppas 
ni får en mysig 
och trevlig helg 
tillsammans.

God Jul!
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Källor: Agria, Giftinformationscentralen, Norra djurakuten, Djurskyddet, Aros veterinärcentrum
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Det miljövänliga alternativet
för medvetna kat tägare!

Scanna 
qr-koden för 

demofilm!

Kattlåda Luiz
Kattlåda med praktisk taköpp-

ning som håller både småbarn 

och intresserade hundar på 

betryggat avstånd. Extra höga 

sidor som förhindrar läckage 

och att kattströ sprättar ut. 

Storlek: 63x42x49 cm

Rek. cirkapris: 329 kr. 

Öko Plus
Ett klumpbildande och biologiskt 

nedbrytbart kattströ tillverkat av 

träfibrer. Det har en naturlig, 

behaglig doft samt en hög  

vätskebindande kapacitet som 

binder och kapslar in både fukt 

och obehaglig lukt effektivt.  

Det gör att kattströet kan 

används cirka sju veckor innan 

den behöver bytas ut helt.  

Storlek: 5 liter

Rek. cirkapris: 79 kr.

279:-
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Taköppning!

Erbjudande i din butik just nu


