
 
 

Spesialbehandling til Pomme med pelsløse felter. 
 

Behandlingen er i to trinn.  

Først så skal vi pleie huden og pelsen med fukt og næring for å øke pelsveksten. 

Senere skal vi gå over til trin to, som er normalt vedlikehold av pelsen til hunden, med bruk av riktig sjampo 

og balsam, se egen pdf om dette. 

Mengden produkter er veiledende og må tilpasses. 

Start med å legge et (mulig to) håndkle til oppvarming. 

 

Vask /sjampo: 

Mineral Red Derma Comfort 15 ml (1 ss) + 

Vann                                          1 - 1,5 dl 

Bland det sammen i en blandeflaske. 

Sett hunden inn med sjampoen og la den virke i pelsen (og på huden) i 10 minutter. 

Hvis hunden skulle bli kald, så legg et oppvarmet håndkle rundt den, da produktene virker  

best når huden er varm. 

Skyll deretter godt ut all sjampoen. 

 

Avslutning /balsam: 

Blandes i en blandeflaske mens hunden har hviletid med sjampoen. 

Mineral Red Derma Plus 15 ml (1 ss) + 

PH Balance 10 ml (2 ts) + 

PEK Conditioner 5 ml (1 ts) + 

Vann 1 -1,5 dl    

Sett hunden inn med balsamen og la den virke i pelsen (og på huden) i 10 minutter. 

Hvis hunden skulle bli kald, så legg et oppvarmet håndkle rundt den, da produktene virker  

best når huden er varm. 

Skyll alt ut og la hunden hvile i et håndkle i 15 minutter. Dette for å redusere fønetiden. 

*Denne delen pleier med riktig målrettet næring, og lukker porer, skjellaget i hårene og gjenoppretter  

hudfettbalansen. 

Slik at hudens naturlige barrierer mot bakterier, toxiner og smuss opprettholdes.  

 

NB! Bruk aldri for varmt vann, eller for varm luft ved føning. 

Det skal vaskes hver 10ende dag.  

 

Mellom vask: 

Imellom hver vask skal det brukes: Oligo Elements, 2 ganger i uken på de områdene hvor han har mistet 

pels. Tilfør litt Oligo Elements på huden, og masser det lett. Skal ikke skylles bort, bare (luft) tørke. 

 

Annet: 

Atami H270 balsamspray brukes til pelsstell mellom badinger, for å få mindre friksjon og slitasje på pelsen. 

Bruk bare børste med naturbust på de delene av hunden hvor den har mistet pels.  

Det er fordi de nye hårene er litt skjøre i begynnelsen. 
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