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O PRIMEIRO SELF-SERVICE DE BANHOS AUTOMÁTICO PARAO PRIMEIRO SELF-SERVICE DE BANHOS AUTOMÁTICO PARA
CÃES NUM JARDIM DE LISBOACÃES NUM JARDIM DE LISBOA

Os preços começam nos 2€ e tem tudo o que precisa para deixar o seu patudo bem limpo apósOs preços começam nos 2€ e tem tudo o que precisa para deixar o seu patudo bem limpo após

uma tarde de passeio. uma tarde de passeio. 

Em casa partilhamos o espaço com o nosso cão, damos-lhe liberdade para saltar para cima daEm casa partilhamos o espaço com o nosso cão, damos-lhe liberdade para saltar para cima da

cama e de �car enrolado no sofá com os miúdos. Quando os levamos a passear pela rua, os pós ecama e de �car enrolado no sofá com os miúdos. Quando os levamos a passear pela rua, os pós e

sujidade acabam por se pegar ao pelo dos patudos. Todas estas experiências fazem com que a horasujidade acabam por se pegar ao pelo dos patudos. Todas estas experiências fazem com que a hora

do banho seja imprescindível.do banho seja imprescindível.

É a pensar neste problema com que todos os donos de animais se conseguem identi�car que abriuÉ a pensar neste problema com que todos os donos de animais se conseguem identi�car que abriu

ontem em Lisboa, o primeiro self-service de banhos automáticos para cães num jardim público.ontem em Lisboa, o primeiro self-service de banhos automáticos para cães num jardim público.

Fica no Jardim dos Prazeres, na Estrela.Fica no Jardim dos Prazeres, na Estrela.

O O Lava CãoLava Cão “é um conceito inovador em que o dono dá banho ao cão com equipamentos e champôs “é um conceito inovador em que o dono dá banho ao cão com equipamentos e champôs

pro�ssionais”, explicam. A prezar pela vertente ecológica, todos os produtos usados sãopro�ssionais”, explicam. A prezar pela vertente ecológica, todos os produtos usados são

biodegradáveis e foram fornecidos pela mesma empresa que os ajudou a criar o pequeno centro debiodegradáveis e foram fornecidos pela mesma empresa que os ajudou a criar o pequeno centro de

lavagem. lavagem. 

Os donos recomendam aos clientes que comecem o processo com a desinfeção da banheiraOs donos recomendam aos clientes que comecem o processo com a desinfeção da banheira,,

que pode ser feita através do chuveiro. De seguida, segue os passos habituais de um banho caninoque pode ser feita através do chuveiro. De seguida, segue os passos habituais de um banho canino

— lavar o pelo (a temperatura da água �xa-se nos 38 graus, que a�rmam ser o ideal), utilizar os— lavar o pelo (a temperatura da água �xa-se nos 38 graus, que a�rmam ser o ideal), utilizar os

champôs e o amaciador. Após uma pequena pausa opcional, que pode ser usada para acalmar ochampôs e o amaciador. Após uma pequena pausa opcional, que pode ser usada para acalmar o

patudo (visto que nem todos gostam da hora do banho), chega a altura de secar o pelo. Para isso, apatudo (visto que nem todos gostam da hora do banho), chega a altura de secar o pelo. Para isso, a

instalação oferece um secador que tem várias velocidades, podendo ser personalizada para seinstalação oferece um secador que tem várias velocidades, podendo ser personalizada para se

adequar melhor a cada animal. Além disso, a banheira está colocada a uma altura que torna fácil aadequar melhor a cada animal. Além disso, a banheira está colocada a uma altura que torna fácil a

entrada dos cães mas também não pede que os donos se curvem para os lavarem.entrada dos cães mas também não pede que os donos se curvem para os lavarem.

O serviço tem preços a partir dos 2€, que se traduzem para quatro minutos de duração. OO serviço tem preços a partir dos 2€, que se traduzem para quatro minutos de duração. O

equipamento aceita moedas de 0.50€, 1€, 2€ e notas de 5€. Todo o valor inserido acumula emequipamento aceita moedas de 0.50€, 1€, 2€ e notas de 5€. Todo o valor inserido acumula em

tempo, pois a máquina não dá troco. Existe um ecrã onde pode visualizar o tempo restante, quetempo, pois a máquina não dá troco. Existe um ecrã onde pode visualizar o tempo restante, que

pode ser prolongado a qualquer altura inserindo mais moedas — 1€ corresponde a dois minutospode ser prolongado a qualquer altura inserindo mais moedas — 1€ corresponde a dois minutos

extra.extra.
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