Passeios com cães

Começa o dia em São Paulo: Trânsito para chegar ao trabalho, reunião, metas, prazo, tarefas
e tarefas... Fim do expediente: academia, faculdade, família, cobrança, barulho, shopping,
mercado, escolinha das crianças... Fim de semana: lavar o carro, consertar alguma coisa em
casa, aniversário do fulano, banho do cachorro... O CACHOORROO!

Coitado, ficou a semana inteira esperando para passear um só pouquinho, mas não houve
tempo. Ele está agitado, irritado, depressivo, com maus comportamentos?

Não se preocupe, temos a solução: a Kions também realiza passeios para seu cão se
exercitar, emagrecer, ficar alegre, mais calmo, com segurança e carinho.

O passeio com cães ou também conhecido como dog walker, é hoje uma importante e
poderosa ferramenta
na prevenção contra os problemas de saúde e comportamento dos cães, a qual nossa
empresa também se dedica atualmente.

Numa metrópole como São Paulo, onde sua enorme agitação drena nosso tempo e os lares
estão se verticalizando a todo instante, os cães sofrem impacto direto no dia a dia.

Inúmeros benefícios aos cães ocorrem através desta atividade, tais como alguns exemplos:
-

Bem estar e qualidade de vida:
Estimulação da fabricação de hormônios responsáveis pela sensação de prazer;
Recreação;
Promoção da longevidade.

-

Saúde:
Tônus muscular;
Manutenção do peso.
Melhoria comportamental:
Diminuição do stress por ociosidade;
Prevenção da Síndrome de Confinamento;
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-

Prevenção/ diminuição de trauma por lambedura;
Prevenção/ diminuição de latidos excessivos;
Menor irritabilidade/ ansiedade;
Diminuição da Ansiedade de Separação;
Estabilidade emocional/ social.

-

Maior sociabilização:
Aceitação/ tolerância de pessoas e animais;
Diminuição de estranhamentos de estímulos em geral;
Maior aceitação de ambientes e situações diferentes.

-

Convívio em matilha:
Capacitação/ aprimoramento de comunicação entre membros da mesma espécie;
Resgate da identidade canina;
Aumento do senso de hierarquia.

- Atividade física e mental:
- Conjugação física cognitiva.
-

Promoção de habilidades instintivas:
Senso de localização;
Mapeamento mental territorial;
Demarcação territorial;
Auto preservação;
Preservação grupal;
Investigação do território pelo faro.

E MUITO MAIS BENEFÍCIOS…!
Todos os dados acima, são alguns dos observados por Médicos Veterinários e especialistas
em Comportamento Animal em todo mundo, que atestam a necessidade de incentivo às
atividades físicas e mentais para os cães da atualidade.

Requisitos:
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Para maior segurança do seu cãozinho, exigimos que ele possua:
-

Vacinas anti rábica/ V10/ Pneumonia;
Vermifugação nos últimos 03 meses;
Proteção contra pulgas e carrapatos;
Placas de identificação e o RGA.

Áreas de atendimento:
*Mooca e região:
- Mooca;
- Tatuapé;
- Belém;
- Água Rasa;
- Brás;
- Anália Franco.

O atendimento:
Todas as sessões são marcadas sob agendamento, conforme os horários e itinerários
disponíveis.
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Os passeios ocorrem de 2ªs a 6ªs feiras das 08:00 às 20:00hs e os sábados, domingos e
feriados há acréscimo de taxa para atendimento. As sessões têm 40 minutos de duração em
ritmo de caminhada.

Para garantir a segurança – dos cães e Condutores- o número máximo de cães é de até 04 por
passeio.

Planos de Frequência/ sem. Nº de passeios/ mês
Avulso................................

sem limite

01.....................................

04

02.....................................

08

03.....................................

12

04.....................................

16

05.....................................

20

Os Condutores são especializados, uniformizados, recebem treinamento e monitoramento
pela Kions®, a fim de manter o padrão de qualidade em atendimento e segurança aos cães e
seus proprietários.
Todos os equipamentos para a condução dos cães, são levados pelo
Condutor, os quais passam por inspeção sistemática quanto a fadiga material e seguem
nossos protocolos de higiene.
Promoções:
- 10% off para 3ª idade;
- Plano exclusivo para mais de um cão da mesma residência (50% off para o cão
adicional);
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- Desconto de 10% (acumulado à promoção já vigente) com abertura de Parceria com
condomínios residenciais;
- 05% de desconto para cães alunos Kions DT (Adestramento);
- Para condomínios residenciais parceiros (mínimo de 04 cães do mesmo local e dias
de atendimento);
- *Descontos exclusivos em Consultoria Estética Animal**.
As promoções acima não são acumulativas e dependem de horário para agendamento
disponível.*Consulte os valores e horários de atendimento antecipadamente.**Consulte
antecipadamente os tipos de serviços e horários de atendimento. Os valores podem sofrer
reajustes de preços sem prévio aviso.

Clique aqui para ter estas vantagens e realizar o melhor para seu cão e informe-se sobre os
planos para Kions DW!
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