
 

 
 

Vask av katt for pelsvekst og mindre røyting. 
 

Mineral H er en veldig mild sjampo, med et høyt næringsinnhold som består av bl.a. uttrekk 

av placenta.  Den er derfor velegnet til å stimulere til vekst av ny pels, å forebygge hårtap / 

hårløshet og for å redusere røyting. 

 

NB! Mineral H sjampoen brukes i en hel rekke medisinske behandlinger på grunn av sine 

spesielle egenskaper. 

Det er å anbefale å vaskes med Mineral H sjampo hele tiden, hvis man ønsker å oppnå mindre 

røyting, men det er aller viktigst med de 3 siste vaskene før røyteperioden starter.  

Det samme gjelder hvis ønsket er mer pelsvekst. 

Hvis målet er pleie til hud, hårsekker og mer pelsvekst til områder hvor det har vært sår eller 

skader i huden. Så brukes sjampoen så lenge det har blitt anbefalt. 

 

Bruksanvisning: 

Vask kattens pels med nødvendig mengde sjampo /vann, med fokus på å massere sjampoen 

lett inn i huden, la det bli i pelsen i 3 til 5 minutter (slik at pelsen får nyttiggjøre seg 

næringsstoffene).  

Blandeforhold: 1 del sjampo til 4 deler vann (1:4). 

Skyll. 

 

Orange PEK er en dyptvirkende balsam som gjenoppbygger, reparerer og gir næring til 

pelsen. Beskytter mot hår avfall (røyting), og gir silkemyk og skinnende pels. 

 

Bruksanvisning: 

Orange PEK'en blandes med 3 deler lunkent vann (1:3), det kan om ønskelig tilsettes en teskje 

med PEK Conditioner hvis katten har lett for å få floker. 

Påføres i nyvasket, fuktig pels og masser litt, la den virke i 3 til 5 minutter. 

Skyll alt ut med lunkent vann. 

 

Tips:  

Mineral H sjampo har veldig mye næring og er veldig mild. 

Men av den grunn så har den lavere vaskeeffekt enn andre sjampoer.  

Den fungerer fint til det meste, men hvis katten er veldig skitten, eller er fertil og av den 

grunn fettet i pelsen, så anbefaler jeg å bruke KE sjampo (Oil no oil) eller Purifying sjampo til 

en rask vask først.  

De kan også blandes sammen med Mineral H sjampoen for å gjøre det enklere.  
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