Onze hond Spooky heeft al, vanaf dat hij een puppy was, last van huid
problemen. Onderzoeken door de dierenarts leverden alleen hoge rekeningen
op zonder enig resultaat.
Spooky is behandeld voor mijtallergie voedselallergie etc. etc.(veel en vaak
antibiotica ) Spooky heeft ook vaak last gehad van zijn oren en ogen.
Sinds wij overgestapt zijn op KJEN’S Hondenvoeding zijn deze problemen een
flink stuk minder.
Wij wonen bij zout water zodra het water een beetje op temperatuur was gingen
wij met Spooky het water in om de plekken schoon te laten spoelen, dit hielp
redelijk.
Spooky had veel last van plekken om zijn poten en neus, later op circa 7
jarige leeftijd kwamen er plekken bij nek rug buik en oren bij.
Omdat Spooky veel last van zijn oren had dachten wij eerst dat de plekken
in zijn nek kwamen van vuil onder zijn nagels. Omdat wij ook in het bezit
zijn van een paard hebben wij menig paarden middel op hem
uitgeprobeerd dit haalde weinig tot niets uit.
Bij de dierenarts wisten ze niet wat onze hond mankeerde en werd hij naar
ons idee gebruikt als proef konijn met hoge rekeningen tot gevolg.
De dierenarts kwam met als laatste voorstel een hondenvoer, wat ons 80 euro
zou gaan kosten, om te proberen uiteraard zonder garantie dat het überhaupt
zou helpen.
Wij hadden toen min of meer al besloten dat we dit niet meer gingen doen
omdat onze Spooky niet levendig en vrolijk meer was en het misschien wel
beter was hem in te laten slapen, om hem het verder leed te besparen.
Als laatste, omdat wij moeilijk afscheid van onze trouwe viervoeter konden
nemen, zijn wij gaan zoeken op het internet. Hier vonden wij een Bull terriër
met soortgelijke problemen. Zo kwamen wij bij KJEN’S Hondenvoeding uit. In eerste instantie hebben wij het
dubbel op gevoerd namelijk KJEN’S Hondenvoer als voeding en extra Wilvital in poeder vorm, op advies van
de leverancier. Na enige tijd voederen zijn de ontstekingen minder tot weg nu staat Spooky alleen op KJEN’S
Hondenvoer
We zijn sindsdien niet meer bij de dierenarts geweest !!!
Wel merken wij heel goed aan ons Spooky dat hij heel gevoelig is, namelijk op
entstof van de dierenarts, na een enting kreeg hij gelijk een terugval.
Zoals bij zoveel is het belangrijk om consequent te zijn en niets anders bij te
voeren, zoals koekjes, vlees etc.
Wij hebben nu een levendige en vrolijke hond terug die echt weer zin in het
leven heeft speelt weer met ander honden en is gewoon weer lekker
ondeugend.
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