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fira dicas de presente para seu pet

o para cães está entre alternativas.
e brinquedo é opção para gatos e cachorros de pequeno porte.

Em época de festas de fim de ano, é importante não esquecer o presente para
seu pet. Afinal, o animal que alegra a família durante o ano também merece um
agrado.
O G1 selecionou algumas opções de presente para seu cãozinho. Confira:
Cama e banheiro

é opção para manter lar higienizado

O sanitário da Pipi Dolly’s é uma opção para quem quer mais higiene no lar. O
produto conta com tapete higiênico, porta papel higiênico e evita o contato do
dono com a urina do animal.

Tem modelos feminino e masculino. O preço sugerido pela empresa varia de R$
164, 90 a R$ 196.
Os donos também podem presentear o cão com uma caminha nova, os preços
costumam variar de acordo com o tamanho desejado. Caminhas de veludo custam
entre R$ 50 e R$ 70, em média.
Brinquedos
Uma boa opção para divertir cães de pequeno porte e gatos é o túnel de
brinquedo. O preço sugerido é de R$ 62.

tos podem se divertir em túnel de
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Cadela patricinha

Para quem tem uma cachorrinha e adora mimá-la com artigos dignos de uma
patricinha, um vestido de paetês para o Réveillon é um artigo que pode agradar.
O modelo está disponível em oito tamanhos diferentes e o preço sugerido está a partir de R$
20.
As guias retráteis decoradas com cristais da linha Flexi Glam servem para dar mais glamour ao
passeio do cãozinho. Os modelos estão disponíveis em diferentes cores. O preço sugerido é
de R$ 15.

Comes e bebes
Com o verão, é importante que os cães se mantenham hidratados. Para isso, os donos não
devem se esquecer de abastecer o recipiente em que o animal bebe água.
O bebedouro portátil é uma alternativa para passeios e viagens. O produto é composto por
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