
 
Spesialbehandling til pels som floker og tover seg mye,  

for voksne hunder. 
 

Behandlingen er utviklet med bruk av produkter som til sammen gir en slik pleie av hud og pels, at det 

hjelper med å fjerne floker og tover fra hunden, ved børsting. 

Alle produktene kjøpes separat slik at du kan blande selv, på den måten får du også mer produkter for 

pengene.  

NB! Målene er veiledende slik at mengden produkt må tilpasses den enkelte hund. 

 

Behandlingen inneholder: 

Sjampo: Mineral H sjampo,   45 ml (3 ss) 

  

Balsam blanding: Mineral Red Derma Plus 15 ml (1 ss) 

 Black Passion 02 Mask  15 ml (1 ss) 

 PH Balance   15 ml (1 ss) 

 Orange Mask   15 ml (1 ss) 

 Ginkgo Oil   5 ml (1 ts) 

 
 

Forklaring om produktene: 

 

Mineral H sjampo 

Mot hårtap, flass og vanskelig matt pels. 

Inneholder uttrekk av placenta som bl.a. stimulerer hårsekkene  

til å gi mer hårvekst. 

 

Mineral Red Derma Plus 

Denne balsamen gir en dyp pleie til hud (hårsekkene) og pels, 

med innhold av Keratin og Nesle.  

 

Black Passion 02 Mask 

Er en maske (dyptvirkene balsam) som gjenoppbygger hårenes interne 

balanse og forhindrer aldring av pelsen.  

Inneholder Argan Olje med vitamin E og Beta Karoten, som gir ny 

energi til pelsen, og motvirker UV-stråler. 

 

PH Balance 

Er en balsam for sensitiv hud. Den inneholder naturlige kaldpressede 

oljer og vitaminer, som gjenoppbygger hudens naturlige 

beskyttelseslag og gir full pleie. 

 

Orange Mask 

Er en maske (dyptvirkene balsam) som gjenoppbygger og pleier 

pelsen. Virker mot hårtap. 

 

 

 

 

 



 

 

Ginkgo (Biloba) Olje 

Motvirker aldring. Virker naturlig avslappende på muskler, er anti-

inflammatorisk og hjelper på blodsirkulasjonen.  

 

 

Veiledning før vask: 

Ta ønsket mengde sjampo i en blandeflaske. 

Bland sammen ingrediensene til balsamblandingen i en annen blandeflaske eller i en skål. 

Før vask må du tilføre (lunkent) vann til sjampoen/balsamen slik at du synes at det er fint å arbeide med.  

Husk å blande det godt før bruk.  

 

Blandeforhold: 1 del sjampo til 3 – 4 deler varmt vann (150 til 200 ml) 

 1 del balsamblanding til 1 -2 deler varmt vann (60 til 120 ml). 

 

Vaskeintervall: Når du mottar produktene, neste vask etter 1 uke, etter det hver 14. dag. 

 

Det anbefales at hunden etter dette vaskes videre med Iv San Bernard, Grønn Eple sjampo og 

balsam (med tilleggsprodukter, Sil Plus og PEK Conditioner, om ønskelig). Denne sjampoen 

/balsamen er grunnsteinen i vasking av langhårede hunder. 

 

NB! Ikke bruk annet enn Iv San Bernard produkter på hunden i behandlingsperioden, da dette kan 

reagere negativt med kur behandlingen. 

 

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 det er der hunden er 

mest skitten.)  

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

La sjampoen stå å virke, i 5 minutter. 

Hunden skylles så nøye med vann som er 38’C, i ca 5 minutter, 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. 

La stå å virke, i 10 minutter. 

Skyll så grundig ut alle balsamrester. 

Klem så vannet ut av pelsen, pakk hunden inn i et/to håndklær og la den hvile i håndkledet i 15 til 

20 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). 

 

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

kortere enn oppgitt. 
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