
roces stárnutí nelze zastavit. Ma-
jitelé psÛ v‰ak mohou pfiispût k to-
mu, aby jejich ãtyfinoh˘ pfiítel pro-

Ïil soumrak svého Ïivota co moÏná
nejpfiíjemnûji. K tomu patfií nutnost
krmit psa podle jeho individuálních
potfieb, pokud jde o obsah Ïivin v potra-
vû. Touha psa po pohybu klesá, a proto
psovi staãí krmení s niÏ‰ím obsahem
energie. Potfieba energie v‰ak závisí na
mnoha faktorech – napfiíklad na plemeni
psa. Pfiesn˘ krmn˘ plán je proto tfieba
sestavit s o‰etfiujícím lékafiem.
● Hormonální zmûny, které nevyhnutel-
nû nastupují s procesem stárnutí, s sebou
mohou pfiiná‰et náchylnost k nadváze.
V nûkter˘ch pfiípadech je pak nutné po-
stupné sniÏování pfiísunu potravy. Nikdy
nesmíme ãekat, aÏ pes ztloustne.
● Tkánû star‰ích psÛ jsou schopny uklá-
dat niÏ‰í mnoÏství bílkovin neÏ u mla-
d˘ch psÛ. Proto musí psi dostávat vysoce
kvalitní, dobfie stravitelné proteiny.
● Pro zdraví psa je dÛleÏit˘ také dosta-
teãn˘ pohyb pfiimûfien˘ jeho vûku. Psí
senior by mûl mít vÏdy dostatek motiva-
ce ke hfie.
● Pravidelná oãkování by mûla b˘t pro
odpovûdného majitele samozfiejmá. 
● K tomu, aby pes zÛstal zdrav˘ a doÏil
se vy‰‰ího vûku, patfií také pravidelné pre-
ventivní lékafiské prohlídky. U zdrav˘ch
star‰ích zvífiat se doporuãují pravidelné
prohlídky kaÏdého pÛl roku. Chronicky
nemocní psi by mûli nav‰tívit zvûrolékafie
kaÏdé tfii mûsíce. V pfiípadû akutních one-
mocnûní jsou nutné ãastûj‰í náv‰tûvy
v ordinaci – podle okamÏité potfieby.
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PROTI stárnutí
Lidé se v pokroãilém vûku
pot˘kají zv˘‰enou mûrou se
zdravotními problémy – a nejen
oni. KdyÏ pfiekroãí zenit svého
Ïivota, zaãnou i psi trpût více
urãit˘mi nemocemi. V˘zkum
stáfiím vyvolan˘ch onemocnûní
u domácích zvífiat je bohuÏel
stále je‰tû v plenkách, a proto
se celá fiada skuteãností
znám˘ch z lidské medicíny ãasto
pfiená‰í i na léãbu psÛ. V˘sledky
v‰ak neb˘vají vÏdycky uspokoji-
vé a zdá se, Ïe pak ani pouÏité
postupy nejsou vhodné ani
fundované. Jedno je v‰ak jisté:
program zamûfien˘ proti stár-
nutí udrÏí psí seniory déle fit.

P
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● Kromû lékafiské péãe potfiebují stafií
psi hodnû lásky, vfielosti a pozornosti.
Psychika pÛsobí na celkov˘ zdravotní
stav psa a jeho oãekávan˘ vûk.

PREVENCE
Existuje celá fiada vûcí, které mÛÏe majitel
udûlat pro svého stárnoucího psa.
Rozhodnû se to vyplatí, protoÏe se psi
mohou pfii dobré péãi doÏít znaãného
vûku. Uvádíme jen nûkolik pfiíkladÛ: mezi
nejstar‰í léãebné metody vÛbec patfií aku-
punktura. Nejen v asijském regionu se jiÏ
po staletí vyuÏívá blahodárné síly jem-
n˘ch jehel, které se pouÏívají v urãit˘ch
akupunkturních bodech. Také v Evropû
lékafii stále více sázejí na tento zpÛsob
léãby. U star‰ích psÛ mÛÏe mít akupunk-
turní léãba velmi pozitivní úãinky:
Jmenujme alespoÀ dva pádné argumenty:
tlumení bolesti pfii artrotick˘ch zmûnách
a zlep‰ení celkového zdravotního stavu
psa. Dále je známo, Ïe s pfiib˘vajícím

vûkem napûtí tkánû ub˘vá. Celé tûlo psa
postupnû vysychá a pfiichází o pruÏnost.
Proti tomuto procesu lze pÛsobit tím, Ïe
psovi nabídneme jednou aÏ dvakrát t˘d-
nû syrovou ‰lachovitou svalovinu a kous-
ky chrupavky (bez kostí). 

SNÍÎENÍ ZÁTùÎE 
LÁTKOVÉ V¯MùNY PSA
S pfiib˘vajícím vûkem klesá také v˘kon-
nost látkové v˘mûny psa. V dÛsledku ros-
toucí únavy pak hrozí zanesení organis-
mu ‰kodlivinami. Tomu ov‰em lze
pfiedcházet tím, Ïe psovi budeme podávat
dvakrát aÏ tfiikrát roãnû kúru spoãívající
v ãaji na proãi‰tûní krve. Zkuste nûkdy
podat psovi tento recept:
● kopfiivy,
● bfiezové lístky,
● celík zlatob˘l,
● bezové kvûty,
● lékofiice.
Smíchejte stejn˘ díl v‰ech tûchto pfiísad
a uvafite ãaj. Psovi podávejte po dva t˘dny
po jedné ãajové lÏiãce tohoto ãaje.
Chcete-li si b˘t jisti, Ïe ‰tûkající kamarád
ãaj opravdu vypije, aby mohl blahodárnû
pÛsobit na jeho organismus, je nejro-
zumnûj‰í nakapat psovi tekutinu pipetou
pfiímo do tlamy.

PROST¤EDKY NA 
PODPORU KONSTITUCE 
Dal‰ím tajn˘m receptem programu proti
stárnutí jsou homeopatické prostfiedky
na podporu konstituce. âtyfinohému
seniorovi pomáhají stárnout bez vût‰ích
komplikací. Pfiípadné fáze slabosti lze
pfiekonávat podáváním pfiípravkÛ Gin-
seng D6 a Crataegus D1 tfiikrát dennû:
¤ada psÛ údajnû odpovídá svojí podsta-
tou typu lékÛ Calcium Phosphoricum.
Jsou plni nápadÛ a neustále naladûni
k Ïertování a hlazení. Pro tento typ psÛ je
charakteristická pozornost, inteligence
a pozoruhodná pfiizpÛsobivost.
Psi typu Calcium Phosphoricum jsou
zpravidla graciézní stavby tûla, ale sou-
ãasnû pÛsobí dojmem atletÛ. Pohybují se
hbitû a elegantnû. VÛãi dûtem jsou tole-

rantní. Díky nekomplikované povaze jsou
pfiíjemn˘mi domácími spoleãníky, ktefií
se aktivnû podílejí na rodinném Ïivotû.
Jedinou nev˘hodou tohoto typu je, Ïe psi
typu Calcium Phosphoricum se ãas od
ãasu zaplétají do odváÏn˘ch akcí, které
b˘vají nûkdy i rizikové.

CALCIUM CARBONICUM
Psi typu Calcium Carbonicum se pohy-
bují tûÏkopádnû a ãasto se sloÏí na zem,
aby si odpoãinuli. V jejich vazech, tká-
ních a svalech se uloÏilo velké mnoÏství
vody, takÏe pÛsobí dojmem pfietuãnûlos-
ti a neohrabanosti. 
Psi typu Calcium Carbonicum nemívají
takovou radost z kontaktÛ jako psi typu
Calcium-Phosphoricum. DrÏí se radûji
v pozadí, tfiebaÏe jsou v podstatû dobro-
myslní a trpûliví. Potfiebují hodnû lásky
a uznání, jsou za nû vdûãní a na jakouko-
liv známku pfiíchylnosti odpovídají
ohromnou nûÏností.
Jejich pfiizpÛsobivost je údajnû zaloÏena
na jejich lenivosti. Zdá se, Ïe bránit se
proti vnûj‰ím podmínkám je pro nû pfiíli‰
namáhavé. Psi typu Calcium Carbonicum
se nechávají rádi nosit v náruãí a ochotnû
zÛstávají sedût na místû, na které je posa-
díme. Jejich celá povaha a jednání vyza-
fiují klid. Rozhodnû není nijak pfiehnané
hovofiit o flegmatiãnosti. Nûktefií pfiírod-
ní léãitelé tvrdí, Ïe psi typu Calcium
Carbonicum dávají pfiednost studen˘m
pokrmÛm a jejich trávicí systém je vyslo-
venû leniv˘. Dny, kdy tito psi nejdou na
velkou, jsou údajnû pomûrnû bûÏné –
a není to u nich ani dÛvod ke znepokoje-
ní. U psÛ tohoto typu pozorujeme zv˘‰e-
nou náchylnost k oãním katarÛm.

FOSFOR
Psi odpovídající typu Phosphor jsou vy-
slovenû rychlí a obratní. Jsou ostraÏití
a pozorní, coÏ vyÏaduje zku‰eného maji-
tele. Ne kaÏd˘ majitel je schopen vycházet
s takov˘m psem opravdu bez problémÛ.
Psi typu Phosphor jsou vynikajícími lovci
a nevyh˘bají se Ïádné konfrontaci.
Nûktefií ale mají sklon k lekavosti a bojác-

Pokud star˘ a mlad˘ pes Ïijí spolu,
vyÏaduje to od seniora dennû nové v˘kony

Souãástí programu jsou homeopatické
prostfiedky na podporu konstituce

Délka procházek by mûla b˘t
úmûrná zdravotnímu stavu psa
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Recept 2:
● králiãí nebo drÛbeÏí maso
● ryba
● majoránka
● tymián nebo bazalka
Tento recept podporuje chuÈ k jídlu
a kromû toho povzbuzuje trávení.
Vitalitu a pruÏnost mohou rovnûÏ
zv˘‰it proso a ‰penát, které aktivují
Ïivotní síly psa.

Recept 1:
● libov˘ tvaroh nebo
● ovãí s˘r
● tofu
● r˘Ïe
V‰echny pfiísady dobfie promícháme
a psovi obãas podáváme. JestliÏe
s tím padnete do noty a vyhovíte
chutím svého psa, pfiispûli jste k jeho
celkovému zdraví.
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nému chování. Také tyto vlastnosti pfied-
stavují pro majitele psa urãitou v˘zvu.
PfiiblíÏit se k bázlivému psovi a získat
jeho dÛvûru neb˘vá vÏdy snadné. Podle
okolností mÛÏe b˘t velmi obtíÏné chytit
psa typu Phosphor, chceme-li ho odvést
napfiíklad ke zvûrolékafii. Slabinou psÛ
typu Phosphor b˘vají d˘chací orgány,
zuby, trávicí trakt a pátefi. Majitelé psÛ
typu Phosphor by mûli dbát zv˘‰enou
mûrou na vyváÏenou stravu svého psa.

SULFUR
Psi typu Sulfur se údajnû vyznaãují v˘raz-
nou svéhlavostí. Nejãastûji Ïijí se samo-
táfisk˘mi a podivínsk˘mi lidmi a ãasto se
stáhnou do ústraní, aby ãlovûka nechali
v klidu hloubat. Jejich zdrÏenliv˘ zpÛsob
Ïivota jim oãividnû zpÛsobuje zdravotní
problémy: Psi typu Sulphur trpí ãasto
problémy s látkovou v˘mûnou, trávicími
potíÏemi a onemocnûními kÛÏe a u‰í.
Organismus tûchto psÛ se zbavuje jedÛ
jen nedostateãnû a dÛsledkem je jejich
nepfiíjemn˘ tûlesn˘ zápach. K negativním
vlastnostem psÛ typu Sulfur patfií také
‰patné hojení ran a nadmûrná tvorba hni-
su v pfiípadû poranûní.

OPùT FIT DÍKY 
BACHOV¯M KVùTINÁM
Kúra v podobû Bachov˘ch kvûtov˘ch
esencí je také doplÀkem programu proti
stárnutí.
Agrimony má psÛm pfiinést veselost
a uvolnûnost. Psi snáze zvládají problé-

my a poÏadavky a k Ïivotu pfiistupují
leÏérnûji.
Clematis (bílá lesní réva) vzbuzuje nov˘
zájem na aktuálním prostfiedí a údajnû
pÛsobí preventivnû proti senilitû.
Chicory (ãekanka obecná) pomáhá psÛm
k lep‰ímu porozumûní potfiebám jejich
okolí a umoÏÀuje jim snáze se vypofiádat
se zmûnami.
Gentian (hofiec podzimní) zvy‰uje ohle-
duplnost a rozvíjí dÛvûru v nezbytné
zákonitosti pfiírody. Pomocí energie tûch-
to kvûtov˘ch esencí mohou psi snáze pfie-
konávat obtíÏné Ïivotní úseky.
Honeysuckle (zimolez kozí list) pomáhá
zapomenout na pozitivní, ale neopakova-

telné události z minulosti a odváÏnû se
postavit bezprostfiedním situacím.
Mimulus (kejklífika skvrnitá) povzbuzuje
odvahu a udatnost, protoÏe postupnû
odbourává strach. Energie tûchto kvûto-
v˘ch esencí prospívá pfii nastávajících

náv‰tûvách u zvûrolékafie nebo v posled-
ních hodinách Ïivota psa.
Mustard (divoká hofiãice) povzbuzuje
a pÛsobí proti smutku a depresím.
Olivae (oliva) vrací starému tûlu jiskfiivou
ãerstvost a nové síly; kromû toho ji lze
skvûle kombinovat s dubem – Oak.
Voda z léãiv˘ch pramenÛ dokáÏe uvolÀo-
vat vnitfiní ztuhlost a uvolÀuje místo pro
novou pruÏnost. Psí seniofii si mohou
opût dÛkladnûji uÏívat Ïivota a objevují
nové moÏnosti seberealizace.
Panovaãné a vládychtivé osobnosti zpra-
vidla dobfie reagují na 
Vine (vinnou révu). Úlevu pfiiná‰í tato
kvûtová esence zejména jedincÛm, ktefií
se cítí vzhledem ke své nesnesitelné pova-
ze osamûlí.

Walnut (vla‰sk˘ ofiech) znamená v Ïivotû
zmûnu. Psy, ktefií nejsou schopni pfii-
jmout proces stárnutí a stavûjí se mu na
odpor, mÛÏeme úãinnû podpofiit právû
pfiípravkem Walnut.
Wild Rose (planá rÛÏe) má mrzuté psy
vyvést z apatie a rezignace. U tûchto psÛ
se najednou zaãne projevovat nová ocho-
ta vyvíjet nejrÛznûj‰í aktivity.
Willow (Ïlutá vrba) mÛÏe pomoci psÛm,
ktefií obviÀují ze sv˘ch tûlesn˘ch problé-
mÛ okolní svût. Takto postiÏení psi jsou
vyslovenû mrzout‰tí, nesnesitelní a rychle
reagují ublíÏenû. Gabriele Metzová

Akupunkturní body lidé nahmatají
jen díky velmi citliv˘m prstÛm

Akupunktura je v posledních 
letech mnohem populárnûj‰í

V problémov˘ch zónách se jehly zachytí
pevnû a lze je vytáhnout jen s obtíÏemi

Zdravá v˘Ïiva, Bachovy kvûtiny
a spousty lásky udrÏují stárnoucí psy fit
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Stáfiím zpÛsobené
poruchy prokrvení 
U star‰ích psÛ se pomûrnû ãasto vyskytují
poruchy prokrvení, které mohou b˘t
dÛsledkem ub˘vající pohyblivosti nebo
zmûn chování. Karsivan® (úãinná látka:
propentofyllin) byl vyvinut speciálnû k léã-
bû tûchto poruch prokrvení. U stárnoucích
psÛ klesá pruÏnost cévních stûn. âervené
krvinky, které v tûle pfiená‰ejí kyslík, také
ztrácejí svÛj typick˘ tvar podobn˘ trepce
a v dÛsledku toho klesá tekutost krve.
Tkánû pak nemohou b˘t správnû prokrve-
ny: zásobování kyslíkem je nedostateãné
a stává se dal‰ím problémem spolu s v˘‰e
uveden˘mi obtíÏemi psÛ. Pfiípravek Kar-
sivan® umoÏÀuje ãerven˘m krvinkám, aby
nabyly svého pÛvodního tvaru. Díky tomu
mohou opût snáze klouzat cévami a zaji‰-
Èovat dokonalej‰í zásobení v‰ech orgánÛ
kyslíkem. To se pfiíznivû projevuje pfiede-
v‰ím v mozku, srdci, kosterním svalstvu
a prÛdu‰kách: fiada psÛ po léãbû pfiíprav-
kem Karsivan® mÛÏe opût snáze d˘chat. 
Zhruba 80 procent zvûrolékafiÛ v Nûmecku
dnes pfiedepisuje star‰ím psÛm Karsivan®.
Úãinnost tohoto pfiípravku dokládají ãetné
klinické studie. U valné vût‰iny psÛ, kte-
r˘m byl tento pfiípravek podáván, se proje-
vila vût‰í chuÈ k jídlu, men‰í strnulost klou-
bÛ, vût‰í vytrvalost a vût‰í radost
z pohybu. Na psech byla patrná také pod-
statnû vût‰í radost ze Ïivota. Psi pfiípravek
Karsivan® velmi dobfie sná‰ejí. Ani pfii
dlouhodobém podávání tohoto léku se
neprojevují témûfi Ïádné vedlej‰í úãinky.
Proces stárnutí se tímto pfiípravkem sice
také nezastaví, ale s jeho pomocí lze
úspû‰nû bojovat proti omezením, které
stáfií pfiiná‰í. Chceme-li úãinnû pfiedcházet
problémÛm, které jsou zpÛsobeny vûkem,
mûli bychom Karsivan® podávat men‰ím
psÛm od 8. roku Ïivota, stfiednû velk˘m aÏ
velk˘m psÛm od 7. roku Ïivota a obfiím ple-
menÛm od 6. roku Ïivota. 
Majitelé psÛ mohou díky tomuto jednodu-
chému programu proti stárnutí zajistit pro
své ãtyfinohé pfiátele splnûní jednoho ze
star˘ch snÛ lidstva: doÏít se vysokého vûku
fit, aktivní a v˘konní! 
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