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Een fleurig seizoen; soms met heerlijk zonnig weer & een 
eerste warme dag! 
 

 Lekker fris de lente! Geef jouw Doodle een heerlijke 
wasbeurt.  

 Tip: borstel de vacht eerst goed uit 
(klitvrij) en geef daarna pas een wasbeurt. 

 Tip: Wist je dat Jean Peau speciale Doodle 
Shampoo & Crème op de markt heeft 
gebracht. De vacht wordt heerlijk schoon & 

lekker zacht! Deze zijn verkrijgbaar in mijn 
webshop. 

 
 Denk eraan de temperaturen gaan omhoog; het 
tekenseizoen staat voor de deur! Maak zelf een keuze 
hoe jij jouw Doodle hiervoor wil beschermen.  

 
 Persoonlijk kiezen wij voor een natuurlijke manier. Zo 
 gebruik ik de tic-clip van Aniobio (i.c.m. bijbehorende 
 tic-off poeder), tea tree olie & krijgt onze Dundee 
 dagelijks een knoflook bonbon (biofood).  

 Meer informatie over de producten is te 
vinden in mijn webshop. 

 
 Wist je dat jouw Doodle warmte verliest door de 
voetzooltjes & te hijgen.  

 Tip: de haren bij de voetzooltjes kort te 
houden is makkelijk zelf te doen en het 
helpt jouw Doodle z’n lichaamstemperatuur 
te reguleren. 
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Voor de meesten onder ons; het vakantie seizoen! 
 

 Denk nu aan de Teken-Check, na een wandeling. 
 (zeker 1x per dag; als je vaker in bos/heide wandelt).  

 Tip: dit kan heel goed met de waterblazer. 
Blaas vanaf een grote afstand op de vacht. Zo 
blaas je de vacht open en zie je de huid. Een 
teek is zo makkelijker op te sporen. 

 

 De waterblazer wordt bij mooi weer vaak vergeten.  
 Tip: door deze toch regelmatig te gebruiken blaas je 
 de vacht open, stof & zandvrij.  

 Dit betekent minder klitten in de vacht!  
 Een fijnere borstelbeurt voor jou & jouw 

Doodle. 
 

 Voelen de voetzooltjes droog/ruw aan? Verzorg ze 
dan met de kruidenzalf van Jean Peau.  

 Tip: smeer de voetzooltjes aan het begin 

van de borstelbeurt in. Zo heeft de crème 
tijd om in te trekken. 

 
 Gaat jouw Doodle mee op vakantie? Vergeet o.a. je 
waterblazer & Activet borstel niet. Ook op vakantie 
heeft de vacht goede verzorging nodig. 

 Tip: geef jouw Doodle vlak voor vakantie 
een knipbeurt. De vacht is korter dus 
minder werk voor jou (of de oppas)! 
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In de herfst hebben we (helaas) vaak wisselvallig weer. 
 

 De waterblazer gebruiken na een wandeling is aan te 
bevelen. Vooral als de vacht nat & vuil is.  

 Tip: Goed uitblazen, met het mondstuk 
tegen de huid, zorgt voor het snelste & 
beste resultaat.  

 
 Wordt de vacht vaker nat?  

  Dan is een regelmatige borstelbeurt zeker aan te  
  raden om grote klitten/vervilting te voorkomen. 

 Tip: plan wekelijks 1 borstelbeurt in op een 
vaste dag (en zorg voor een alternatieve 
dag). Zo hoort het bij je weekritme. 

 Maak er een speciaal aandachtsmoment 
van. Tussendoor eens even knuffelen of 
lekker aaien/kriebelen. Jouw Doodle zal dit 
heerlijk vinden! 

 
 

 Vanaf de herfst tot het voorjaar slijten de nagels 
vaak minder af. Dit komt door zachtere, natte 
ondergronden en/of minder lange wandelingen.  

 Tip:check daarom een keer extra de nagels 
en knip of vijl deze bij.  

 Tip: in mijn webshop is een fijne hondenvijl 
te koop: veilig & fijn in gebruik.    
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Sneeuwpret in Nederland! Genieten, rennen, springen & gek 
doen in de sneeuw. 
 

 

 Bij vorst/sneeuw is het goed om extra aandacht te 
besteden aan de voetzooltjes.  

 Tip: voor de wandeling insmeren met 
kruidenzalf van Jean Peau zodat ze 
beschermt zijn voor pekel op straat. 

 
 Sneeuw blijft aan de poten plakken en vormen 
ijsbolletjes. Wat te doen als loshalen of uitblazen is 
geen optie meer is? 

 Tips: Met de vingers de sneeuwbolletjes 
zoveel mogelijk afbrokkelen. Vervolgens 
met een handdoek de vacht afdeppen 
om de eerste nattigheid weg te halen. 

 Met een lauwe, lichte straal heel rustig 
de ijsklonters verwijderen bij de poten.  

 Daarna direct stoppen met het water en 
met de waterblazer, met een fijne 
warme lucht, het water uit de vacht 
blazen. 

 
 Hoe borstel ik nu op de juiste wijze? 

 Tip: Laag voor laag borstelen vanaf de 
huid. Dit kan overal waar jouw Doodle 
haren heeft! 
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Veel plezier & succes met de verzorging 
van jouw Doodle! 

 

Doodle-STER, Petra 
 
 Tel: 06-30041105 
 Email: info@doodle-ster.nl 
 Wesite: www.doodle-ster.nl 
 Webshop: www.doodle-ster.shop 

 
Wil jij meer weten over een beste 

vachtverzorging voor jouw Doodle? 
 
Dan is “Borstel Boost met Doodle-STER” 

(een uniek 10-weeks plan)  
echt iets voor jou! 

…Met heel veel ‘tips & tricks’ direct toepasbaar 
tijdens jouw wekelijkse borstelbeurten… 

 

….Binnenkort komt deze online…. 
(Nog heel even geduld). 

 

Tot snel! 
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