
 
 

Brukerveileding for behandling av 

langhåret hund, med tørr og livløs pels. 
 

Iv San Bernard sitt slagord er:  

”En hund skal ikke bare vaskes – dens hud og pels skal pleies.” 

 

Oppskrift: 

 

Sjampo: 

Mineral H, sjampo, del til en behandling (vask) er det 45 ml (3 ss).  

Vann, 2 dl. 

 

Balsam blandingen: 

Mineral Red Derma Pluss, del til en behandling 15 ml (1 ss). 

Ph balanse, del til en behandling 15 ml (1 ss). 

Black Passion Mask 02, del til en behandling, 15 ml (1 ss). 

PEK conditioner, del til en blanding, 10 ml (2 ts). 

Profesional K101, del til en behandling, 5 ml (1 ts). 

Vann, 1.5 dl, (litt mer kremet konsistens). 

 

NB! Hvis pelsen er veldig tørr så kan det brukes opp til 3 ts av K101 i balsamblandingen ved 

første vask. Pelsen kan da kjennes litt fettet de tre første dagene etter vask, dette er normalt. 

 

Mengdene kan måles lettest med skjeer. 

Det er også mulig å bruke kjøkken vekt, hvor 1 ml er lik 1 gr. 

Anbefaler å blande balsamen i en skål og blande det med en visp. 

 

Vaskeintervallene er slik: Bading nr 1, når du mottar produktene. 

 Bading nr 2, 1 uke senere. 

 Bading nr 3, 2 uker etter behandling nr 2.  

 Og slik forsetter det i behandlingsperioden. 

 

Bruk kurproduktene til de er oppbrukt. Når det blir tomt for Mineral H sjampo, så brukes bare 

Grønn Eple /Banan sjampoen i stedet. 

Når det er tomt for Black Passion Mask eller Mineral Red Derma Plus, så bruk Grønn Eple 

/Banan balsam i stedet. 

Det anbefales at hunden etter kuren vaskes med noe mellom 2 til 4 ukers intervaller, hvis dette 

er mulig. Det anbefales å bruke Iv San Bernard Grønn Eple /Banan sjampo og balsam med 

tilleggsprodukter, Sil plus, PEK conditioner og PH Balance (ved behov). Grønn Eple /Banan 

serien er grunnsteinen i vasking av hunder med lang og mellomlang pels. 

 

 



 

Slik bader du hunden: 

Skyll hunden godt med vann som er 38’ C. 

Sett hunden inn med sjampo over hele kroppen, start med magen, så bena, så bryst, og så 

resten av kroppen. 

Forklaring: ved å starte med mage, ben og bryst blir hunden mer avslappet. Og magen og 

bena er det som er mest skittent i porer i huden og skjellag i hårene.  

Så masseres sjampoen varsomt inn i huden til den skummer lett (ikke lag floker!). 

La dette stå å virke, i 5 minutter. 

Hunden skylles så grundig med vann som er 38’C, klem så vannet ut av pelsen. 

 

NB! Det er veldig viktig at all sjampo er skyllet ut av pelsen da den ellers vil oppheve 

virkningen i balsamen. 

 

Sett hunden inn med balsamen, samme prosedyre som over, denne gangen skal balsamen stå 

og virke i pelsen i 10 minutter (fordi balsamen inneholder så mye næring). 

Legg et oppvarmet håndkle rundt hunden i denne ventetiden. Fordi da virker produktene enda 

bedre. 

Skyll så grundig ut alle balsamrester, da disse ellers kan skape irritasjoner på hundens hud. 

Klem så vannet ut av pelsen, pakk hunden inn i et/to håndklær og la den hvile i håndkledet i 

15 minutter (detter for å redusere fønetiden og slitasje på pelsen). 

Føn så hunden tør (hold føneren langt nok ifra slik at det ikke blir for varmt i pelsen / på 

huden til hunden). 

Bruk en skånsom børste på hunden i denne perioden, f.eks. børste med naturbust. 

 

Virketiden (ventetiden) som sjampoen og balsamen står og virker, er veiledende, men bør 

ikke være kortere enn oppgitt. 

 

Noe av det denne kuren gjør er å tilføre keratin, som gir næring til hårsekkene og til fettlaget 

under huden. Og å tilføre kollagen som gir næring til hårene (slik at skjellaget i hårstråene blir 

lukket igjen). Samtidig som det tilføres fukt i form av forskjellige kaldpressede oljer. 

 

Jeg forventer bedring i hundens pels etter første vask / behandling. Men husk at den viktigste 

(men usynlige) forandringen skjer i hårsekkene i huden. 

 

Blir glad for tilbakemelding om hvordan det går. 

 

Ved andre behov eller problemer som har med pels å gjøre, så bare spør ☺ 
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