
 
Pleie av Chinese Crested (med og uten pels), 

som sliter med kviser og hudormer. 
 

Når en CC vaskes med såpe eller sjampo og det ikke avsluttes med balsam etterpå, så vaskes 

fettlaget i huden vekk uten at balsamen får gjennopprette dette. Dette gjelder også om det 

brukes en balsam som ikke er beregnet for hunder med lang pels (som er den pelstype-

gruppen som CC tilhører). Da går talgkjertlene (på noen hunder) litt amok, slik at de 

overproduserer talg i forsøk på å gjennopprette den manglende fettbalansen. Men de klarer 

ikke å stoppe tidsnok slik at det utvikler seg til kviser i stedet. 

Noen kviser sprenger seg igjennom huden og skaper krater i hudlagene, dette gir igjen rom for 

"hudormer" som egentlig er talg med (sort) smuss og døde hudceller på toppen. 

Dette kan også komme av bruk av feil kremer på huden o.l. 

 

Etter råd fra Alejandro Castanñòn oppdretter av CC i Spania (Magnus Staff kennel):  

 

Alternativ 1: 

Forbehandling: Purifying mask og Mineral Red Extreme Peeling 

(Dette settes inn på huden til hunden med sirkulære bevegelser, la dette virke i 15 minutter, 

mens hunden hviler i et (varmt) håndkle.) 

Forebyggende behandling hver 21 dag, hvis hudormer er et problem bør dette gjøres hver 10 

til 15 dag. Dette vil hjelpe til å rense huden for hudormer og urenheter.  

Renheten i ISB produktene vil også hjelpe huden å puste bedre og å holde den i balanse som 

er prevangtivt i forhold til hudormer. NB! Hudormer kan være genetisk i rasen. 

Sjampo: Grønn Eple sjampo, la den virke i noen minutter. 

Balsam: Grønn Eple balsam, 

 1 til 2 ts PH Balance 

 1 ts PEK Conditioner, la det virke i 10 minutter. 

(Dette vil holde huden i balanse) 

 

Alternativ 2: 

Forbehandling:   Likt som over. 

Sjampo begge sorter: Caviar sjampo, la det virke i noen (5) minutter. 

Balsam begge sorter: Caviar balsam 

    1 til 2 ts PH Balance 

    1 ts PEK Conditioner, la det virke i pelsen i 10 minutter. 

 

Grønn Eple sjampo og balsam har et balansert næringsinnhold og kan brukes av hunden hele 

livet. 

Caviar sjampo og balsam er en show og luksus serie som brukes etter behov og ønske, med et 

høyt næringsinnhold som gir mer intens pleie til pelsen.  

PEK conditioner'en er en balsamtilsettning som gir ekstra næring til hud og hår.  

PH balance består av forskjellige (kaldpressede) oljer tilsatt vitaminer, er veldig viktig for 

hunder som er nakne, og hunder som eks har litt tørr eller sår hud.  

 

Alt produktene leveres med brukerveiledning. 

Det skal ikke brukes noen kremer på hunden, bare de produktene som er nevnt over. 
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