K U T YA K O Z M E T I K A

angol cocker spániel

Az angol cocker spániel trimmelõs fajta. A fejtetõt, a fülek külsõ
oldalát a felsõ egyharmadig, a nyakat, a hátvonalat a mellkas közepéig, a lábak külsõ élét, a combok külsõ oldalát csánkig és a farok felsõ élét szoktuk trimmelni. A test többi részén ritkítóollóval
igazítjuk szép formára a szõrzetet. Igen fontos a lábak zászlóinak
és a farok szõrzetének szép ívûre formázása, a kerekre nyírt
macskamancsok és a rendezett fülszõrzet kialakítása. Bár Giorgio, az angol cocker spániel
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sérjük végig. Giorgio azért jött el hozzánk, mert
a kerti rohangászások és kajla természete miatt
bizony érdekes állapotba került amúgy nem túl
régen kozmetikázott bundája. Nemcsak tele volt
bogokkal, csomókkal, de még valami irgalmatlan
szagú olajos lében is meghempergõzött, így hát
gazdái fejvesztve hozták hozzánk rendbetételre.

Íme a csomós, piszkos és
kellemetlenül szagló eb.
Vajon tudja, mi vár rá?
Elõször óvatosan
felvágjuk
a csomókat, majd
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Végszükség
esetén ollóval
levágjuk a nagyon
ellenálló filceket
és csomókat.

A lábak szõre hátul bizony igencsak
összecsomósodott, és a fülek is
érdekesen néznek ki.

A tappancsok között igen
hosszúra nõtt és csomós lett
a szõr, ezeket feltétlenül el
kell távolítani.
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Kár volt aggódni, úgy
tûnik, Giorgio inkább
unja az egész
procedúrát, mintsem
megviselné õt.
Végre mindannyiunk
megkönnyebbülésére
mehetünk fürdeni. Úgy
tûnik, ezt Giorgio sem
bánja, lehet, már õ is
rájött, jobb lett volna
nem belehemperegni
abba a büdös lébe.

A már száraz eb
mancsait szépen
körbenyírjuk,
így kialakítjuk
a macskamancs
formát.

A lábak zászlóit szépen
formára igazítjuk.

A törülközés és
a szárítkozás
már megkönnyebbülés:
a kutya illatos
és puha.
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