
 
 
 

Bruk av Professionals KE sjampo (Oil no oil sjampo) til katter. 
 

Noen katter har lett for å få mye halefett. 

Jeg vil anbefale å vaske det bort på følgende måte. 

Når hele katten har blir satt inn med sjampo, så bruk litt ekstra av den sjampoen som kalles 

"Oil No Oil sjampo" (KE sjampo) på de fete partiene, med andre ord, oppå den andre 

sjampoen. Dette fordi da sparer man seg for en vaskerunde, og fordi en vaskerunde er snillere 

mot kattens hudfettbalanse, enn to vaskerunder.  

Det er også mulig å skylle ut den første sjampoen for så å vaske de fete områdene med Oil No 

Oil etterpå, om en heller ønsker det.  

La sjampoen få virke i 3 aller helst 5 minutter. På den måten så får sjampoen løst opp fett og 

smuss også i porene i huden og skjellaget i hårene. 

Så er det skylling og balsam. 

 

Oil no oil sjampoen kan blandes 50 /50 med vann i en blandeflaske. 

Eller brukes direkte fra flasken på det felter som trenger ekstra vaskeeffekt.  

 

Generell info: 

Denne sjampoen brukes til å nullstille huden og pelsen. For eksempel ved skifte til ISB 

produkter så ønskes det å rense ut rester av parfyme og silikon i fra tidligere produkter. 

Denne sjampoen brukes også til å vaske fettete områder i pelsen slik som rundt ørene.  

KE sjampoen lar det være igjen en tynn oljefilm til beskyttelse på huden etter vask. 

KE sjampo kan også brukes som f.eks. en halvdel av den sjampoen som normalt brukes, dette 

for å slippe å vaske med sjampo mer enn en gang. 

 

Tips:  

Katten har et «autoritets-punkt» oppå skuldrene. For de kattene som ikke er vant med å bli 

vasket så er det viktig at det ligger en hånd med lett trykk der, for å skape ro og trygghet i 

katten. 
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