Zabawki KONG pasują do psa w każdym wieku
Psy w zależności od wieku mają swoje ulubione zabawki i przysmaki. Z tego też powodu
istnieje tak dużo zróżnicowanych zabawek KONG. Jeśli wiesz, jakie upodobania ma Twój
czworonożny przyjaciel, możesz sprawić by był on cały czas szczęśliwy i rozwijał w sobie
tylko pozytywne zachowania.

Szczenięta w wieku 7-12 tygodni
W tym wieku pies zapoznaje się ze swoim otoczeniem i nowymi sytuacjami. Ty jesteś osobą,
która powinna mu w tym towarzyszyć. Jest to więc idealny czas na to, by zawiązać ze
zwierzakiem więź i kształtować z nim relacje.
Zalecane zabawki dla psa w wieku 7-12 tygodni to:
KONG Puppy- zabawki z naturalnego kauczuku są stosowane
do treningów, nagradzania i zabawy podczas fazy ząbkowania.

Stuff’N Puppy Easy Treat- specjalne pasty, bogate w witaminy,
przeznaczone do wypełniania psich zabawek KONG, aby jeszcze
bardziej zachęcić psy do zabawy.

Puppy Wubba – to zabawka, która wydaje z siebie dźwięki. Twój
psiak będzie nią zachwycony!

Puppy Plush- to pluszowe zabawki, do których psy uwielbiają się
przytulać.

Szczenięta w wieku 3-9 miesięcy
Czas ząbkowania to często bolesny okres w życiu młodych psów. Zadbaj więc o to, by
szczeniak mógł korzystać z zabawek, które nie uszkodzą jego dziąsła, a także rozwinie dzięki
nim umiejętność żucia. W tym wieku psy przechodzą okres buntu, w którym przejawiają
chęć do negatywnych zachowań i lekceważą już nabyte umiejętności. Teraz musisz
cierpliwie kontynuować dalszy trening. Nagradzaj swojego psa smakołykami i zaproponuj
mu interaktywne zabawki. Zabawka, z której wyleci przysmak jest najlepszym lekarstwem na
trudny okres ząbkowania u Twojego pupila.

Zalecane zabawki dla psa w wieku 3-9 miesięcy to:
KONG Puppy- zabawki z naturalnego kauczuku są stosowane do
treningów, nagradzania i zabawy podczas okresu ząbkowania.

Stuff’N Puppy Easy Treat - rowki zabawki możesz posmarować
pastą, potem umieść zabawkę w zamrażalniku, a następnie podaj psu
do gryzienia.

Kości Puppy Goodie- zabawka, którą można uzupełnić
przysmakiem. Działa kojąco na podrażnione dziąsła.

Puppy Flyer- psie frisbee gwarantuje mnóstwo dobrej zabawy na
dworze. Nie posiada ostrych krawędzi, które mogłyby skaleczyć
dziąsła Twojego pupila.

Szczenięta w wieku 9 miesięcy – 1 roku
Okres dojrzewania nie jest tylko burzliwym czasem u ludzi, ale także u zwierząt. To czas,
w którym pies bardzo szybko się nudzi i ma mnóstwo energii, na której wykorzystanie nie ma
pomysłu. Na szczęście firma KONG dysponuje zabawkami, które zapewnią psiakom
przyjemne spędzanie wolnego czasu.
Zalecane zabawki dla psa w wieku 9 miesięcy- 1 roku to:
KONG Extreme, Kong Classic - Twój pies w tym wieku ma już więcej siły.
Nadszedł więc czas na zmianę modelu zabawki do gryzienia.
Stuff’N Snack - psy, tak samo jak ludzie, potrzebują czasami urozmaiceń.
Pomyśl więc o nowych smakach przekąsek dla Twojego pupila.

Piłka tenisowa z piszczałką - sportowa zabawka dla psa firmy
Kong z wytrzymałego materiału, delikatna dla psich zębów
i szczęki.

Kong Wubba - świetnie sprawdza się podczas rzutów na

odległość, ćwiczenia aportowania lub zabawy w siłowanie się z psem.

Psy w wieku 1 - 7 roku życia
Teraz nadszedł czas na podsumowanie tego, co osiągnęliście razem z Twoim psiakiem.
Mamy nadzieję, że jest on dobrze wyszkolony. Nie oznacza to jednak, że możecie już
zaprzestać treningów. Teraz przybierają one tylko inną formę: zmieniaj regularnie zabawki,
aby Twój psiak się nimi nie nudził. Nigdy nie dawaj mu wszystkich naraz- lepiej jeśli będzie
miał mniejszy wybór.
Zalecane zabawki dla psa w wieku 1 – 7 roku życia to:
Kong Extreme- to zabawka odporna na mocne gryzienie.

Kong Aqua - podskakuje i pływa
we
wszystkich kierunkach. Ponadto dołączony sznureczek daje Ci
możliwość dalekich rzutów zabawką. Dzięki temu Kong jest znakomitą zabawką do aportowania.

Kong Wobbler - wyjątkowa radość z gry i zabawy dla Twojego
psa. Wypełnij zabawkę Kong ulubionym przysmakiem swojego
psa i zabawa już może się zacząć.

KONG Flyer – to frisbee gwarantuje mnóstwo dobrej zabawy
dla
psa
i całej rodziny

Psy powyżej 7 roku życia

Gry i zabawy w takim wieku też są ważne dla psa, ponieważ pozwalają zachować mu dobrą
kondycję i zdrowie. Ponadto psy w starszym wieku też chcą się bawić i czerpać z tego
przyjemność.
KONG Senior to produkty stworzone specjalnie dla psów w podeszłym wieku. Wykonane są
z naturalnego kauczuku, który jest delikatny dla zębów i dziąseł oraz jest dobry do żucia.
Zalecane zabawki dla psów powyżej 7 roku życia to:
KONG Snugga Wubba- to idealna zabawka do
przytulania

Stuff’N Senior Easy Treat, Stuff’N
Senior Snacks – to smakołyki dostosowane recepturą do delikatnego
żołądka starszych psów.

