
 
Forhandler av  

 

Veiledning til vask av  

valp med kort pels. 
 

Alle produktene fra Iv San Bernard er basert 

på naturlige ingredienser og er over 90 % 

nedbrytbar i naturen, de er også fri for: 

Silikon, parfyme, aggressive ingredienser og 

varmpressede oljer. 

Det å bruke ISB produkter til vask og 

pelspleie, er en god måte å legge grunnlaget 

for at hunden din skal ha sunn hud hele livet. 

Med sunn hud, har hunden en vakker pels. 

 

Iv San Bernard sitt slagord er: ”En hund 

skal ikke bare vaskes – dens hud og pels 

skal pleies.”  

 

Følgene produkter blir anbefalt brukt til 

Vask av valp: 

Talkum / Junior, sjampo til daglig vask. 

Sil Plus (sjampotilsetning) til daglig vask. 

Talkum / Junior, balsam, til daglig vask. 

 

Produktene er så milde at hunden kan vaskes 

etter behov. Vi anbefaler å vaske hunden 

med 2 til 4 ukes intervaller, hvis det er mulig. 

Men hunden kan vaskes oftere uten å ta 

skade av det. 
 

Sjampoen blandes slik: 

Til en valp brukes ca. 40 ml Talkum / Junior 

sjampo. Mengden kan tilpasses til den 

enkelte hund.  

Det anbefales å blande i 3 til 5 dråper Sil 

Plus. Dette blandes med ca 2 dl. varmt vann 

(ca. 38 grader celsius). 

 

Bruk en plastflaske (zaloflaske) og mål 

sjampo og mål vann første gang, sett merker 

på flasken, så blir det lettere å lage neste 

gang. 

Sil Plus er et produkt som fjerner kalk og 

som gjenoppretter PH-verdien i sjampo-

blandingen etter at vann er tilsatt. Dette er 

med å gi en bedre vask og sunnere hud på 

hunden. 

 

PH-verdien i hundens hud er mellom: 5,9 til 

6,9, dette er for å beskytte huden mot 

bakterier, som ikke ”trives” i et slikt ”surt” 

miljø. Det er derfor viktig å ikke bruke sjampo 

beregnet for mennesker på hunden. 

 

Hele hunden settes inn i sjampo-blandingen 

(mage og bryst først, så benene, så hodet og 

resten av kroppen, denne rekkefølgen virker 

beroligende på valpen), og deretter masseres 

den lett inn i pelsen til det skummer svakt 

(samme arbeidsrekkefølge). På denne måten 

virker ISB sjampoen best. Når vasken er 

ferdig skylles all sjampo grundig ut av pelsen. 

Dette er viktig, da balsamen ellers vil miste 

sin virkning. 

Bruk aldri sjampo uten å bruke balsam 

etterpå. 

Sjampoen renser pels og hud (og fjerner noe 

av fettet i huden).  

Balsamen starter gjenoppbyggingen av 

hudfettet og tilfører keratin til hårene. 

 

Etter vask med sjampo, og skylling, så presses 

vannet ut av pelsen med hendene og så er det 

klart for balsamen. 

 

Balsam’en blandes slik: 

Til en valp brukes ca. 40 ml Talkum / Junior 

balsam. Mengden kan tilpasses til den enkelte 

hund. 

Dette blandes med ca 2 dl. varmt vann (ca. 38 

grader celsius). 

Blandingen masseres inn i pelsen i samme 

rekkefølge som med sjampoen, la det virke i et 

par minutter og skyll grundig ut. 

Press deretter vannet ut av pelsen med hendene 

for så å pakke hunden inn i et håndkle. 

 

Vask uten blandeflasker: 

Gjør hunden gjennomvåt i pelsen (mye mulig at 

du må skylle hunden en gang for så å vente et 

par minutter mens pelsen ”trekker” vannet til 

seg, og så skylle en gang til). 

Ta sjampo i hendene og vask på vanlig måte. 

Skyll. 

Gjør det samme med balsamen, la den virke i et 

par minutter før du skyller alt ut. 

 

Hvis valpen blir urolig når den blir vasket, stryk 

den på brystet slik at den blir roligere. 

Ved andre behov eller problemer som har med 

pels å gjøre, så bare spør ☺ 
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