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Hvalpens bog Hanne Mathiasen Hent PDF Forlaget skriver: Hvalpens bog er en omfattende og uundværlig
guide for enhver, der er ved at udvide familien med en hundehvalp.

 
Læs om, hvordan du:

•          forbereder din hvalps ankomst
•          tilbringer de første dage med den

•          lærer hvalpen de basale færdigheder
•          socialiserer, aktiverer og træner den

•          passer og plejer dens pels
•          tager vare på dens sundhed.

 
Bogen indeholder afsnit om:

•          børn og hunde
•          hundesprog

•          hundens fysiske og psykiske udvikling
•          de forskellige racers karakteristika.

 
Bogen rummer plads til at notere din hvalps data og gode råd fra din opdrætter samt til opbevaring af

stamtavle, vaccinationsattest, kostplan mv.
 

Hanne Mathiasens budskab er klart:
Bruger du din sunde fornuft og opdrager din hvalp med masser af kærlighed og positivt lederskab, vil du

blive belønnet med en velfungerende, tillidsfuld og hengiven hund.
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