
       
 

Bruk av Profesional K101, til å løse opp vanskelige og harde tover. 
 

Jeg har en tispe som er i flokeperioden, som av forskjellige årsaker fikk denne toven som er 

vist på bildene nedenfor.  

Men jeg tenkte at med dette kan jeg vise hvordan man kan løse opp vanskelige tover, uten å 

klippe i pelsen, og samtidig ha pels i utstillingskondisjon. 

 

 
Her har jeg greid opp pelsen rundt toven, slik at det bare er den sammenfiltrede toven igjen. 

Har brukt Atami H270 (balsamspray) til dette. 

 

 
Her har jeg først brukt rikelig av en blanding av vann og K 101 på sprayflaske (blandeforhold 

ca 1:10) for å løse toven. Men den var for hard, la derfor ca 1 ts. med ren K 101 på toven, 

samtidig som jeg tilførte vann fra en sprayflaske, og arbeidet dette inn i toven.  

Så lot jeg hunden hvile med dette i pelsen i ca 1,5 time. Den kan ha det lenger i pelsen for at 

produktet skal kunne myke opp toven helt inn til kjernen. Men det er da viktig at toven ikke 

tørker. 



 

 
Når jeg kom tilbake så sprayet jeg litt ekstra med K 101 / vann blanding på toven, slik at den 

forblir våt. 

Brukte så for det meste kam, og litt karde for å løse opp toven. Det gikk mye raskere enn 

forventet, og hunden mistet minimalt med pels. 

 

 
Dette var alt hår som hunden mistet. Jeg tok med det som hang på karden også, og hengte det 

på kammen for å vise det på blidet. 

 

 
Slik så hun ut etterpå. 

 

Etter en slik behandling, så må hunden vaskes. Har det kun vært en liten tove så holder det 

sikkert med Grønn Eple sjampo, men har det vært brukt K101 på det meste av hunden bør den 

vaskes med Profesional KE sjampo (Oil no oil) etterpå, og f.eks. Grønn Eple balsam m/ PEK. 
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