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CHEGANDO EM CASA

MANTENHA FORA DE ALCANCE!

ALIMENTAÇÃO, HIGIEZINAÇÃO 
E CUIDADOS AO CHEGAR EM CASA

Antes da chegada do filhote a casa nova é importante 
preparar o ambiente para que ele possa viver em segurança.

Abaixo separamos uma lista de coisas perigosas que acabam 
estimulando a curiodidade dos filhotes e que podem acabar 

colocando-o em perigo.

FIOS ELÉTRICOS

MEDICAMENTOS PRODUTOS DE LIMPEZA COISAS MIÚDAS

PLANTAS ESCADAS

ATENÇÃO!  É aconselhável  tela de proteção na varanda  caso os vãos sejam 
maiores que o filhote.



Para que o filhote se ambiente melhor e se sinta em casa é de 
extrema importância preparar um enxoval com todos os itens 
que ele irá precisar em seu dia-à-dia. Listamos os itens 

primordiais que o ajudarão nesta nova fase.

ENXOVAL DO FILHOTE

Ele pode chegar enjoado ou não devido ao balanço do carro, nesse 
caso nada de colinho, deixe-o no chão e ofereça água gelada e em 

seguida a ração.

Como ele está chegando em uma casa nova tudo acaba sendo muito 
novo. Neste início é natural que o filhote fique mais quieto e coma 
pouco nos 3 primeiros dias. É importante ser paciente e compreensivo 
durante esse período de adaptação. Aos poucos ele irá se soltando e se 

acostumando com o ambiente.

CURIOSIDADE

VASILHAMES DE INOX
PARA RAÇÃO E ÂGUA

CAMA COBERTOR

BRINQUEDOS TOALHA SHAMPOO

PENTE ESCOVAS RAÇÃO RECOMENDADA
PELO CRIADOR

RAÇAS PEQUENAS
CÃES FILHOTES

F O R M U L A



ALIMENTAÇÃO

HIGIENIZAÇÃO

A comida deverá ser dada sempre nos mesmos horários 3 
vezes ao dia até completar 1 ano.

Não trocar a ração especificada pelo criador. A troca de ração 
repentina irá causar diaréia.

Comedouro e bebedouro sempre higienizados todos os dias e 
no mesmo local.

Nunca ofereça ossos (eles são perigosos e podem perfurar o 
estômago e instestino do seu cão).

A embalagem da ração deve sempre estar bem fechada, 
evitando que oxide e se estrague por conta da umidade.

Evite oferecer petiscos, isso irá fazer com que ele fique 
seletivo e não queira mais comer a ração.

O Herbalvet é um desenfetante indicado para 
desinfecção e desodorização de ambientes em geral. 
Possui ação bactericida, fungicida e viricida e é 
altamente seguro para o seu animal. Indicamos para a 
limpeza de toda casa, pois, ao contrário dos outros 
produtos de limpeza, não agride a saúde do seu filhote.

POSSO LEVAR MEU 
FILHOTE AO PET SHOP?

NÃO!  
Nessa fase o filhote ainda não tomou todas as vacinas do protocolo e não se 

encontra completamente imunizado para ir a rua ou ao banho e tosa.
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