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Żywienie
Polecamy mokre karmy wysokomięsne lub dietę BARF (nie polecamy suchej karmy!)

 
Dietę opartą na mokrej karmie można wzbogacić o surowe mięso.

Można raz w tygodniu podać surowe żółtko.
Nowe karmy lub smaki wprowadzaj stopniowo.

Najlepiej sprawdzają się płaskie talerzyki.

Kuweta
Zalecane jest posiadanie o jedną kuwetę więcej niż

ilość kotów w domu. Im większa kuweta tym lepsza
- polecamy kuwety odkryte.

 Żwirek
Dobierz żwirek do potrzeb Twojego kota,

Pamiętaj, że jego upodobania mogą się
zmieniać. 

Najbardziej lubimy żwirki bentonitowe,
koniecznie bezzapachowe.

Drapaki i zabawki
Nasze koty uwielbiają ruch i duże wysokości, dlatego

świetnie sprawdzają się drapaki pod sam sufit. 
Kochają drapaki tekturowe oraz zabawy w pudełkach. 

Każdy kociak ucieszy się z piłeczek, myszek, 
wędek czy zabawek interaktywnych.

Bezpieczeństwo
Pamiętaj o zabezpieczeniu balkonu i okien.

Nie popieramy wypuszczania kotów bez opieki! 
Lepiej nauczyć kociaka chodzenia na smyczy lub zbudować tzw. catio.
Sprawdź, czy nie masz w domu roślin trujących – możesz to zrobić na stronie: 

www.aspca.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants



Chip
Pamiętaj o zarejestrowaniu chipa Twojego nowego

kociaka, nie zapomnij o uzupełnieniu danych
kontaktowych, które będą przydatne w przypadku

zaginięcia zwierzaka.
Możesz to zrobić na stronie 

www.safe-animal.eu

Zdrowie
Pamiętaj o regularnych szczepieniach i odrobaczeniach.

Ich program ustal ze swoim weterynarzem.
Jeśli kot będzie wychodzący, polecamy także

rozważenie szczepienia przeciwko wściekliźnie 
i FeLV (białaczce kotów).

Polecamy wykonywanie regularnych 
badań profilaktycznych.

Pielęgnacja
Pielęgnacja kotów bengalskich jest bardzo prosta.
Wystarczy wyczesać kociaka raz na jakiś czas.
Obcinanie pazurków jest opcjonalne. Kąpiel nie jest
konieczna.
Pamiętaj o regularnym czyszczeniu oczu i uszu.
Nie zapomnij o higienie jamy ustnej. Na rynku 
dostępne jest wiele preparatów do tego przeznaczonych.

 Inne zwierzęta
Jeśli w Twoim domu mieszkają już inne
zwierzaki, pamiętaj o ich odpowiednim
zaprzyjaźnianiu z nowym kociakiem. 
Polecana jest socjalizacja z izolacją.



www.facekot.pl
facekot.pl@gmail.com
tel. 692695220
Facebook: Facekot - Hodowla Kotów Bengalskich
Instagram: @facekot.pl

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów nie wstydź się prosić o pomoc.
Zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji.

polecamy profil jednego z naszych kociaków:


