
 
Bruk av Pigmentfarge. 

Produktnavn: 

Iv San Bernard, Reinforce Color, Blue / Golden / Copper 

 

Hvordan virker pigmentfarge? 

Pigmentet (fargen) i primærpelsen til hunder er en del av hunden beskyttelse mot uv stråler fra 

solen som skaper unødvendig oppvarming av hunden. 

Pigmentfarge er en farge som forsterker den allerede eksisterende fargen i pelsen 

(primærhårene), den gir glans og gjør matt pels mer klar i fargene.  

Men den gir ikke farge til pels som ikke inneholder det riktige farge pigmentet. 

Eks: Hvis en pels består av rød /brun pels med hvite felter. Da brukes Copper pigmentfarge i 

balsamen, og de hvite pelsfeltene vil ikke få noe farge.  

 

Anbefalt mengde med pigmentfarge: 

Bland 6 dråper for små hunder, 12 dråper for medium størrelse hunder, og 18 dråper for store 

hunder, i den balsamen som er beregnet for pelsen til hunden.  

Til eks. en Havanais så anbefales 6 til 8 dråper. 

 

Brukerveiledning: 

Vask hunden grundig med sjampo beregnet for hunden (se til at den ikke har noen fettete 

felter på kroppen (eks. rundt ørene)). Hvis det er det, bruk Professional KE sjampo (Oil no 

oil) eller Professional Purifying sjampo på disse områdene. 

NB! Har hunden ikke vært vasket med Iv San Bernard produkter tidligere, eller det har vært 

brukt Sil Plus eller oljer i pelsen, så vask hele hunden med Professional Purifying sjampo som 

nullstillings sjampo før behandling med pigmentfargen. Dette for at ikke pigmentfargen skal 

reagere med rester av Sil Plus eller oljerester i pelsen. 

Skyll grundig ut all sjampoen. 

Tilsett anbefalt mengde pigmentfarge i balsam /vann blandingen (denne bør ikke være mindre 

enn 1,5 dl) og bland det godt. 

Påfør blandingen på pelsen. 

La blandingen virke i pelsen i 5 til 20 minutt. Virketiden som velges avgjør om det blir en lett 

eller kraftig farging. 

Etter at virketiden er ferdig, skyll grundig. 

La hunden hvile i håndkle før føning. 

Det kan brukes ISB sprayer på pelsen etter at pigmentfargen /balsamen er skyllet ut (eks. 

Caviar 10 in 1 og lignende). 

NB! Azur pigmentfarge skal ikke komme i kontakt med hvit pels. Etter vask og skylling, legg 

balsam uten farge på de hvite felene først, for så å legge balsam med pigmentfarge i på de 

sorte feltene. La det hvile i pelsen og skyll alt ut. 

NB! Dette er en pigmentfarge så fargen vil bruke inntil 3 dager på å nå sitt fulle nivå. 

 

Advarsel: 

Påfør ikke pigmentfarge ufortynnet direkte på huden, den skal være utblandet med min 1,5 dl 

væske (balsam). 

Kombiner ikke pigmentfargen med produkter av andre fabrikater, dette fordi pigmentfargen 

får en reaksjon, slik at hele hunden får et skjær av pigmentfargen, for de neste 3 dagene (det 

forsvinner i løpet av 3 dager). 

Bruk ikke Professional K101 i balsamblandingen når det brukes pigmentfarge. 
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