
Sund Mund Måned! 
 

I marts måned er det Sund Mund Måned og vi har derfor  
fokus på mundhygiejne og gode tilbud : 

 

GRATIS tandtjek på hund og kat 

-20% på alt dental foder  

      (ved køb af min. 2 poser) 
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Få 3 for 2* 
på et stort udvalg af 

pelsplejeprodukter 
 

*ved køb af 3 produkter er  

det billigste produkt gratis 

 

Foråret står for døren og mange hunde 

og katte fælder ekstra meget i denne 

periode. 

Glæd dit kæledyr med pelssoignering og 

gør brug af vores gode tilbud på 

pelsplejeprodukter! 



Velkommen til Jannie 

- vores nye veterinærsygeplejerske 

Jannie, som sidste år arbejdede hos os som elev, er nu vendt 
tilbage efter 4 måneder på en anden klinik. 
Vi er meget glade for at have Jannie tilbage på klinikken og det vil 
ofte være hende i møder til kloklip, vægtudfordringer, tandtjek, 
adfærdsproblemer eller lignende.  
Derudover vil det primært Jannie der sørger for overvågning under 
anæstesi, forbereder dyrene til operation, og i det hele taget tager 
kærlig og omsorgsfuld hånd om jeres indlagte dyr, både før, under 
og efter operation, tandrens eller andre behandlinger. 
Du kan læse mere om Jannie her 
 

http://www.nordkystensdyrehospital.dk/om-os/medarbejdere/


KOM OG BESØG OS PÅ 

HELSINGØRMESSEN  
DEN 1. OG 2. APRIL 

Vi har i år fået mere plads og vil være at finde på stand nr. 32, som 

ligger lige ved siden af scenen. Her vil vi stå klar til at fortælle om 

Nordkystens Dyrehospital, og hvad der skiller os ud fra mængden. 

Der vil være lodtrækning om skønne præmier, fodervejledning, 

loppevejledning, salg af vores populære godbidder til gode priser 

og vi uddeler gratis goodie-bags til dit kæledyr. 

Du vil også kunne hilse på klinik hunden Baloo, som vil elske at blive 

nusset bag øret  

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Helsingør Messen! 

 

 o GODE MESSE TILBUD 

o VEJLEDNING OM LOPPER 

o GRATIS GOODIEBAG 

o SKØNNE PRÆMIER 

o FODERVEJLEDNING 
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Hvis ikke du allerede har givet os din anmeldelse på Trustpilot, vil vi 
blive meget glade, hvis du vil bruge et par minutter på at bedømme 

dit besøg på vores dyrehospital eller Petshop. 
Klik her for at give os din vurdering. 

 

Tak for din hjælp ! 

SÆRTILBUD 
Til medlemmer af AniPlan 

Er du ikke medlem af 
AniPlan endnu? 
Få glæde af særprisen ved 
tilmelding i dag!  

Få 2 for 1* 
på et stort udvalg af 

pelsplejeprodukter 
 

*ved køb af to produkter er  

det billigste produkt gratis 

 

https://dk.trustpilot.com/search?query=nordkysten+dyrehospital

