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VÁ DAR BANHO AOS CÃES NESTE NOVO ESPAÇO SELFVÁ DAR BANHO AOS CÃES NESTE NOVO ESPAÇO SELF
SERVICE NO LUMIARSERVICE NO LUMIAR

Na H2Dog encontra champô, condicionador, toalhas, aventais e até snacks para os cães. Lavar osNa H2Dog encontra champô, condicionador, toalhas, aventais e até snacks para os cães. Lavar os

bichos �ca por conta dos donos.bichos �ca por conta dos donos.

Apesar de haver cães que adoram a hora do banho e outros que a detestam, a higiene é muitoApesar de haver cães que adoram a hora do banho e outros que a detestam, a higiene é muito

importante.importante.

Por vezes não é uma tarefa fácil mas na H2Dog, no Lumiar, ensaboar os bichos torna-se (um pouco)Por vezes não é uma tarefa fácil mas na H2Dog, no Lumiar, ensaboar os bichos torna-se (um pouco)

mais simples. É um novo espaço dedicado especialmente a este efeito e abriu em abril deste ano.mais simples. É um novo espaço dedicado especialmente a este efeito e abriu em abril deste ano.

Para quem já lá lavou o seu animal de estimação, é “uma forma fácil, rápida, cómoda e acessível,Para quem já lá lavou o seu animal de estimação, é “uma forma fácil, rápida, cómoda e acessível,

dos donos dos patudos darem um bom banho e uma ótima secagem, sem necessidade de sedos donos dos patudos darem um bom banho e uma ótima secagem, sem necessidade de se

desleixarem na execução desta tarefa super importante para o bem estar e qualidade de vida dosdesleixarem na execução desta tarefa super importante para o bem estar e qualidade de vida dos

animais”, explicam em comunicado.animais”, explicam em comunicado.

A A H2DogH2Dog é um espaço de self service que dispõe de champô – regular ou antipulgas — é um espaço de self service que dispõe de champô – regular ou antipulgas —

condicionador e secador. E não faltam os aventais (para quem não quiser acabar encharcado), ascondicionador e secador. E não faltam os aventais (para quem não quiser acabar encharcado), as

toalhas e os snacks para dar aos bichos uma recompensa pelo bom comportamento debaixo dotoalhas e os snacks para dar aos bichos uma recompensa pelo bom comportamento debaixo do

chuveiro.chuveiro.

Este espaço, que também existe em Vila Nova de Gaia, está aberto todos os dias e não é necessáriaEste espaço, que também existe em Vila Nova de Gaia, está aberto todos os dias e não é necessária

reserva prévia. E só aparecer e dar banho ao seu companheiro (ou companheiros) de quatro patas.reserva prévia. E só aparecer e dar banho ao seu companheiro (ou companheiros) de quatro patas.
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