
ímto muãiv˘m
fenoménem netrpí 
ãas od ãasu jenom lidé,

ale také psi. Na rozdíl od
sv˘ch majitelÛ ov‰em nevûdí,
co se uvnitfi jejich tûla dûje.
Reagují proto zoufale
a bezmocnû. To uÏ je pádn˘
dÛvod pro majitele, aby se
snaÏili zavãas rozpoznat
pfiíãinu trápení a nûco proti
tomu udûlali. ShromáÏdili
jsme pro vás tipy a triky,
které by vám mohly pomoci
zbavit va‰eho psa problémÛ
s nad˘máním.

1.Hlavní pfiíãinou
nad˘mání b˘vá
ménû hodnotné

krmivo. Dbejte na to, abyste
svému psu dávali kvalitní
stravu, bude pak mít i ménû
problémÛ s nad˘máním. 

2.Krmíte svého psa
zbytky od stolu?
V takovém pfiípadû

mu hrozí nad˘mání z pfiíli‰
ostfie kofienûn˘ch nebo jinak
pro psa nevhodn˘ch jídel. 

3.Nikdy svému psu
nedávejte brokolici,
kvûták nebo

kedlubny. Zvlá‰tû nad˘mavé
je syrové zelí.

4.Naordinujte svému
psu jeden den pÛst
(vody pfiirozenû

dostane kolik bude chtít). 

5.¤ebfiíãek (Achillea
millefolium) roste
pfiedev‰ím na

loukách a na okrajích cest.
Pfiedstavuje tajn˘ tip v boji
proti nad˘mání. Obsahuje
totiÏ éterické oleje,
flavonoidy a tfiíslové a hofiké
látky, které brání zánûtÛm
a mají antiseptické úãinky.
Lístky si mÛÏete nasbírat
sami, jemnû je nasekat
a zamíchat do potravy, nebo
z nich uvafiit ãaj, kter˘ pak
podáte pfiímo psu. 

6.Také fenykl, an˘z
a kmín lze bez
problémÛ zamíchat

do psí stravy a mají
prokazatelné 
protinad˘mavé úãinky.

7.Uvafite ãaj z kozlíku
lékafiského, máty
peprné, pu‰kvorce

a hefimánku. Po lÏících ho
pfiidávejte do krmení – i to
pomÛÏe proti plynatosti.

8.Podobné úãinky má
také rozmar˘na.
Mnoho psÛ ji

poÏírá s vyslovenou chutí,

pokud jim ji do krmení
pfiidáte nasekanou 
nadrobno nebo usu‰enou. 

9.âerstvé malinové
listí je sice
k dispozici jen

sezonnû, ale této doby byste
mûli vyuÏít, protoÏe
pfiedstavuje osvûdãen˘
prostfiedek proti nad˘mání.

10.Nad˘mání
mÛÏe b˘t také
dÛsledkem

prÛjmu nebo zácpy. Urãitû
má proto smysl vypofiádat se
nejprve s tûmito problémy. 

L. T.
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Tipy a triky 

PrÛjem
● Ztrátu tekutin 

zpÛsobenou prÛjmem 
lze vyrovnat napfiíklad 
ãaji s tfiíslovinou 
(ãern˘ ãaj, 
borÛvkov˘ ãaj, vfies, 
hfiebíãek, kofien 
ãekanky, dubová kÛra). 
âaj navíc také zmírÀuje 
stfievní potíÏe. âaj 
z dubové kÛry 
a fiebfiíãku se hodí 
zvlá‰tû pro psy, 
jejichÏ prÛjem 
obsahuje krev.

● Nad˘mání, koliky 
a napadení 
choroboplodn˘mi 
zárodky lze léãit 
bazalkou, majoránkou, 
tymiánem, koriandrem, 
estragonem, kmínem, 
rozmar˘nem, galgánov˘m
kofienem a ‰alvûjí. 

● Bakteriální stfievní 
infekce lze potírat 
rovnûÏ kuchyÀsk˘mi 
bylinkami a kromû toho 
uhlím pro zvífiata 
(Carbo animalis). 
Tablety uhlí by mûly 
b˘t podávány 
‰estkrát dennû. 

● Pfii léãbû prÛjmÛ 
lze vyuÏít také 
léãivou hlínu. 
Podáváme pût aÏ 
deset gramÛ léãivé 
hlíny nebo tfii ãajové 
lÏiãky ra‰elinného 
v˘luhu dennû.  

Zácpa
● Zmírnûní slibuje ãaj 

uvafien˘ z mandlov˘ch 
listÛ, kÛry kru‰inky nebo 
senesov˘ch listÛ jakoÏ 
i rebarborová ‰Èáva 
a ‰Èáva z kyselého zelí.

● Nux vomica D6
● Lycopodium D30

Sulfur D30
● Magnesium 

carbonicum D30
● Pulsatilla D30
● Bryonia D30
● Ligustrum vulgare D6

T

Syrové zelí je jed
Chvíli to kou‰e, chvíli zase tlaãí, a bfiicho se promûní v nafouknutou
kouli. O ãem je fieã? Samozfiejmû o nad˘mání. Není jen nepfiíjemné,
ale mÛÏe velmi v˘raznû naru‰it celkovou pohodu psa.
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