
 
 

Bruksanvisning for behandling mot brun utflod og betennelse i øret. 

 
Ved å kombinere egenskapene til 3 forskjellige Iv San Bernard produkter, så får vi en mild 

men veldig effektiv behandling for ører.  

 

Produktene er: 

- Clean Ear (øre-rens) 

- Atami, Ginkgo Oil 

- Atami, Ozonized Olive Oil. 

NB! Produktene blir levert i mindre (uorginale) flasker, for å holde prisen lavere. 

 

Clean ear (øre-rens), er spesielt utviklet for rengjøring av ører til hunder og katter. Den løser 

opp ørevoks i øret, (også i de små ørekanalene), og gjør det lettere å fjerne ørevoks. Produktet 

er så mildt at det faktisk kan drikkes (smaker ikke særlig godt), men er likevel veldig 

effektivt.  

 

Atami, Ginkgo Oil, produktet er kjent for sine kvaliteter mot aldring av huden. Det har anti 

inflammatorisk virkning, forbedrer blodsirkulasjonen, vedlikeholder vekst av hår og hjelper å 

regulere talgsekret fra huden. 

 

Atami, Ozonized Olive Oil, denne oljen fungerer som en anti-radikal og et 

desinfeksjonsmiddel, og gir næring til håret. Den beskytter mot UVA, UVB og IR-stråler. 

 

Fremgangsmåte: 

Disse 3 produktene blandes med 1/3 av hver.  

Ny blanding lages hver dag, med 1 til 2 dråper i en blandeflaske og ristes godt før bruk.  

En gang hver dag dryppes blandingen i ørene, masser så øret litt fra utsiden slik at blandingen 

fordeles godt inni øret og trekker ned i den indre øregangen.  

Etter ca. 5 minutter så tørkes øret med en "gas pad" (Gas pad’er 5 x 5 cm kjøpes på apoteket). 

Dette gjentas en gang hver dag til øret er bra igjen. 

 

NB! Vær nøye med at ørehårene i øret til hunden, er ”nappet”, da dette gjør at behandlingen 

trenger bedre ned i ørene og ørekanalen. Og at det blir lettere for urenhetene som er i øret å 

komme ut.  

 

Tips! Til vanlig er det sundt for ørene å renses en gang hver uke. Drypp noen dråper Clean 

ear (øre-rens) i hvert øre, og masser litt utenpå øret. Etter 5 minutter tørkes ørene med en 

”gas pad”.  
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