
Kære hundeejer af Mops,  
Fransk Bulldog eller Engelsk Bulldog

Den danske Dyrlægeforening ønsker at undersøge sundhedsstatus 
og velfærden hos nogle af de kortsnudede hunderacer i Danmark 

(Fransk Bulldog, Mops og Engelsk Bulldog). Det vil vi som dyrlæger 
rigtig gerne støtte op om. Vi inviterer derfor dig og din Mops/Fransk 

Bulldog/Engelsk Bulldog ind til en undersøgelse af og snak om 
hvordan din hund har det i hverdagen. Vi skal tage mål og billeder  
af din hund, og tale med jer om jeres oplevelser af dens kondition.  

Vi regner med at undersøgelsen i alt tager ca. 15-20 min. 

SELVE  
UNDERSØGELSEN 

FOREGÅR:

onsdag den 6. marts  

mellem kl. 14 og 18. 

Det er GRATIS  

at deltage.

DYRLÆGERNE EGTVED
Egtved • Ødsted • Ø. Starup
Nydamsvej 21 • 6040 Egtved • Tlf. 75 55 24 00 • Fax 75 55 11 96

DYRLÆGERNE EGTVED
DET KAN VI:

DET HAR
VI OGSÅ:

DET ER VI:

• Undersøge, behandle og operere.
• Inddrage dig i behandlingsplanen,
så DU er med i beslutningsprocessen.

• Rådgive dig om sygdomsforebyggelse,
fodring, træning og racer

• Give dig tryghed og kvalitet
• Leve op til vores ISO-godkendelse

• Røntgen, scanning, laboratorie og tandklinik.
• Fagdyrlæge og stud. Master.
• Kiropraktor.

• Rasende søde og mændene er høje og flotte.

Vi glæder os til at se Jer og give Jer den gode oplevelse.
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Med Venlig hilsen  

Hvis du har lyst til at deltage skal du 
blot booke tid til undersøgelsen. 

Der kan bestilles tid på  
tlf. 75 55 24 00 fra kl. 8-17. 


