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Nega golega kitajčka

Nega golega kitajčka je precej enostavna. Upoštevati moramo predvsem, da potrebujejo
redno kopanje, saj moramo redno odstranjevati umazanijo, ki se nabere na koži (kot
posledica božanja in vsakdanjega aktivnega življenja). V kolikor tega ne delamo redno, se
lahko zamašijo pore in se pojavijo mozolji. Mozolji, zamašene pore in akne se običajno
pojavijo v večjem ali manjšem obsegu v času pubertete, kar ni nič neobičajnega. Tudi v tem
času je še posebej pomembna redna nega.
Kitajčka običajno kopamo tedensko ali vsaj na 2 tedna. Važno je, da uporabljamo blage
šampone, kvalitetno pasjo kozmetiko za dlako ter kvalitetno kozmetiko za kožo (naravna
človeška kozmetika). Za naše kitajčke uporabljam kozmetiko Pure Paws ter občasno
kozmetiko Pet Silk.
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POSTOPEK KOPANJA
Najprej je potrebno dlako in kožo omočiti. Nato začnem pri koži, na katero nanesem ali piling,
ali naravno milo za kožo oziroma odkar je na voljo linija za nego golih psov Pure Paws,
uporabljam njihove izdelke (vsebuje tekočino za globinsko čiščenje, piling, maska za kožo in
tonik).
Nato nanesem pripravljeno mešanico šampona na dlako (glavo, tačke in rep). Vsi kvalitetni
šamponi so koncentrati, kar pomeni da jih je potrebno pred uporabo OBVEZNO redčiti navodila so običajno navedena na embalaži. Če je potrebno, postopek šamponiranja
ponovimo 2x (če je kuža umazan oziroma pred razstavami). Šampon je potrebno temeljito
sprati!
Po šamponiranju sledi balzam. Tudi tukaj je potrebno predhodno narediti mešanico, se pravi
balzam redčiti z vodo. Za gole kitajčke običajno uporabljam Pure Paws Silk cream + Pure
Paws Oatmeal and aloe balzam ter Pure Paws Moisturizing balzam (glede na količino in
stanje dlake, oziroma menjavam balzame pri kopanjih, se pravi pri enem kopanju porabim
eno mešanico oz. kombinacijo, pri drugem drugo in potem ponovno prvo kombinacijo).
Potrebno je ugotoviti, kaj je najboljše za dlako vašega kužka, ter se držati najboljše metode.
Balzam običajno sperem samo delno oz. če je dlaka suha in potrebna dodatne nege, balzama
skorajda ne spiram. Mokro dlako nežno pobrišem z brisačo, da popivnam odvečno vodo,
nato delno posušim s fenom. Še vedno delno mokro dlako prečešem z glavnikom oz. krtačo
(glede na količino dlake) ter nato do konca posušimo s fenom. Posebej previdno je običajno
treba česati rep, da dlake ne potrgamo. Če je prisoten vozliček, ga previdno razvozlamo z
glavnikom.
POMEMBNO: Pri golih kitajčkih dlake običajno nikoli ne češemo na suho oz. med kopanji. Če
se naredi vozel v dlaki, ga je potrebno previdno razčesati z uporabo spreja za razčesavanje in
glavnika ter krtače.
Če je dlaka suha, lahko nanesemo Pure Paws Silk Cream – damo majhno količino na dlani,
razmažemo ter vtremo v dlako in razčešemo.
Enkrat na mesec lahko tudi na koži naredimo piling, ki deluje enako kot na človeški koži –
odstrani odmrle kožne celice ter globinsko očisti kožo. Piling lahko enostavno naredimo tudi
doma, pomešamo čim boljše olivno olje s sladkorjem, dodamo nekaj kapljic limoninega soka
ter naredimo dokaj gosto mešanico, s katero podrgnemo mokro kožo. Ne smemo pozabiti,
da je potrebno po šamponiranju na dlako nanesti tudi balzam. Po kopanju na kožo
nanesemo vlažilno kremo ali mleko za telo (priporočamo čim bolj naravno človeško
kozmetiko).
OSTALI PRIPOMOČKI ZA NEGO
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Pred kopanjem običajno pobrijemo dlako, ki izrašča na obrazu ter na telesu (v kolikor je
srednje ali zelo odlakani kitajček, pri pravih goličih dlake na telesu praktično ni). Dlaka se
pobrije s strojčkom za striženje v nasprotni smeri rasti.

Wahl Super Trim strojček za striženje

Pred razstavami se koža še pobrije do gladkega. To se lahko naredi z britvico ali električnim
moškim brivnikom ali tudi kremo za depiliranje.

Braun moški brivnik - za fino britje do gladke kože

Nekateri vzreditelji uporabljajo tudi bolj boleče metode – vosek in epilator, predvsem za
britje zelo odlakanih kitajčkov. Pravijo, da se kuža navadi na te metode. Vendar če se le da,
priporočamo neboleče metode. Tudi sama nikoli nisem in ne bom uporabila nobene boleče
metode odstranjevanja dlak.

Redno strižemo še krempljev (tedensko ali na dva tedna, zelo odvisno od psa do psa, kako
hitro jim rastejo ter kako učinkovito si jih brusijo ob hoji) in čistimo ušeska (priporočam
tekočino za čiščenje ušes Pet silk ali Jean Peau). Po potrebi skrajšamo dlako na šapicah
(oblikovanje copatkov, posebno pri bolj odlakanih) ter repu.
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škarjice za nohtke Madan

/

škarje za striženje dlake Madan /
Silk

tekočina za čiščenje ušes Pet

Za krtačenje uporabljamo krtačo iz naravnih ščetin ali kvalitetno "pin brush" krtačo.
Priporočam krtače in glavnike Madan, oziroma Mason Pearson krtače iz naravnih ščetin.

Poleti se lahko na kožo nanese tudi sončna krema, posebno na predele z manj pigmenta.
Pozimi pa jim na sprehodu privoščimo kakšen topel plašček. Zelo veseli so plaščkov na 4
tačke, ki jih grejejo po celem telesu.
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ZOBKI
Pomembna je tudi redna nega zobkov. V kolikor ne čistimo kužku zobkov redno (vsaj vsak
drug dan), je potreben obisk veterinarja stomatologa, ki enkrat letno počisti kamen na
zobkih. S tem preprečimo razvoj paradontalne bolezni in predčasno izpadanje zobkov.
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