Dags
Dags för
för seniorkontroll
seniorkontroll
Ålder är ingen sjukdom, men med åren ökar risken för fysiska problem. Ofta är det svårt att
Ålder är ingen sjukdom, men med åren ökar risken för fysiska problem. Ofta är det svårt att
själv avgöra om ett problem är en del av ett naturligt åldrande eller ett tecken på sjukdom.
själv avgöra om ett problem är en del av ett naturligt åldrande eller ett tecken på sjukdom.
Om en sjukdom hittas tidigt, helst innan den ger symtom, är chanserna att bota större.
Om en sjukdom hittas tidigt, helst innan den ger symtom, är chanserna att bota större.
För att upptäcka sjukdomar i tid rekommenderar vi att hundar äldre än sju år och katter äldre
För att upptäcka sjukdomar i tid rekommenderar vi att hundar äldre än sju år och katter äldre
än åtta år genomgår en seniorkontroll. I denna ingår veterinärundersökning, blodprov och
än åtta år genomgår en seniorkontroll. I denna ingår veterinärundersökning, blodprov och
urinprov. Vid behov kan vi hjälpa er med vidare åtgärder och ge rådgivning om skötsel,
urinprov. Vid behov kan vi hjälpa er med vidare åtgärder och ge rådgivning om skötsel,
motion och foder.
motion och foder.
Seniorkontroll kostar 950 kr (mindre än halva ord. priset). Vi har dessutom 15% rabatt på
Seniorkontroll kostar 950 kr (mindre än halva ord. priset). Vi har dessutom 15% rabatt på
vaccination, tandstensborttagning och hundsim i anslutning till besöket.
vaccination, tandstensborttagning och hundsim i anslutning till besöket.
Välkommen att boka tid för seniorkontroll på telefon 054-15 06 20. Du kan även få tid på
Välkommen att boka tid för seniorkontroll på telefon 054-15 06 20. Du kan även få tid på
våra filialer, Arvika eller Kristinehamn. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 mars 2020.
våra filialer, Arvika eller Kristinehamn. Erbjudandet gäller t.o.m. 31 mars 2020.
Vänliga hälsningar
Vänliga hälsningar
Solstadens Smådjursklinik
Solstadens Smådjursklinik
AVANCERAD SJUKVÅRD || FRISKVÅRD || REHAB || HUNDSIM
AVANCERAD SJUKVÅRD FRISKVÅRD REHAB HUNDSIM

Frögatan 4, 653 43 KARLSTAD | Telefon 054-15 06 20 | info@solstadenssmadjursklinik.se
Frögatan 4, 653 43 KARLSTAD | Telefon 054-15 06 20 | info@solstadenssmadjursklinik.se
Arvika 0570-477 60 och Kristinehamn 0550-22 14 70
Klipp ut och lämna vid köpet.
Klipp ut och lämna vid köpet.

Värdekupong
Seniorfoder
Seniorfoder

Det äldre djuret har andra näringsmässiga behov än
Det äldre djuret har andra näringsmässiga behov än
det yngre djuret. Våra foderleverantörer erbjuder dig
det yngre djuret. Våra foderleverantörer erbjuder dig
80 kr rabatt vid första köpet av seniorfoder till hund
80 kr rabatt vid första köpet av seniorfoder till hund
eller katt.
eller katt.

80:-

Detta presentkort gäller vid ett tillfälle och endast hos Solstadens Smådjursklinik, t.o.m. april 2020.
Detta presentkort gäller vid ett tillfälle och endast hos Solstadens Smådjursklinik, t.o.m. april 2020.

