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Vask av langhåret hund 
 

Det å bruke ISB produkter til vask og 

pelspleie, er en god måte å legge 

grunnlaget for at hunden din skal ha sunn 

hud hele livet. Med sunn hud, har hunden 

en vakker pels. 

 

Iv San Bernard sitt slagord er: ”En 

hund skal ikke bare vaskes – dens hud 

og pels skal pleies.”  

 

Følgene produkter blir anbefalt brukt til en 

Langhåret hund: 

Grønn Eple sjampo til daglig vask. 

Sil Plus (sjampotilsetning) til daglig vask. 

Oil no oil sjampo etter behov. 

Grønn Eple balsam, til daglig vask. 

PEK Conditioner (balsamtilsetning) til 

daglig vask. 

Atami H270 Equalizer Balsamspray ved 

behov. 

 

Produktene er så milde at hunden kan 

vaskes etter behov. Vi anbefaler å vaske 

hunden med 2 til 4 ukes intervaller, hvis 

det er mulig. Men hunden kan vaskes 

oftere uten å ta skade av det. 

 

 
Bella i dusjen. 

 

 

Sjampoen blandes slik: 

Til en voksen hund med full pels, 

anbefales det å bruke ca. 50 ml Grønn Eple 

sjampo (ca. en 1/2 dl). Mengden kan 

selvfølgelig tilpasses til den enkelte hund.  

Dette blandes med 3 til 5 dråper Sil Plus, 

og ca 2 dl. varmt vann (ca. 38 grader 

celsius).  

Blandeforhold:  

Ca. 1 del sjampo til 4 deler vann. 

 

Bruk en plastflaske (zaloflaske) og mål 

opp sjampo og vann første gang, sett 

merker på flasken, så blir det lettere å lage 

neste gang. 

Det anbefales å bruke Sil Plus i sjampoen. 

Dette er et produkt som fjerner kalk og 

som gjenoppretter PH-verdien i sjampo-

blandingen etter at vann er tilsatt. Dette er 

med å gi en bedre vask. 

 

PH-verdien i hundens hud er mellom: 5,9 

til 6,9, dette er for å beskytte huden mot 

bakterier, som ikke ”trives” i et slikt ”surt” 

miljø. Det er derfor viktig å ikke bruke 

sjampo beregnet for mennesker på hunden. 

 

Hele hunden settes inn med sjampo-

blandingen (mage og bryst først, så 

benene, så brystet og så resten av kroppen), 

og deretter masseres den lett inn i resten 

pelsen til det skummer svakt (samme 

arbeidsrekkefølge). På denne måten virker 

ISB sjampoen best. Når vasken er ferdig 

skylles all sjampo grundig ut av pelsen. 

Dette er viktig, da balsamen ellers vil miste 

sin virkning. 

Bruk aldri sjampo uten å bruke balsam 

etterpå. 

 

Sjampoen renser pels og hud (og fjerner 

noe av fettet i huden). Balsamen starter 

gjenoppbyggingen av hudfettet og tilfører 

keratin til hårene. 

 

Etter vask med sjampo, og skylling, så 

presses vannet ut av pelsen med hendene 

og så er det klart for balsamen. 

 

 

 

 

 

 

Balsam’en blandes slik: 

Til en voksen hund med full pels, brukes ca. 

50 ml Grønn Eple balsam (ca. en 1/2 dl). 
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Mengden kan selvfølgelig tilpasses til den 

enkelte hund. 

Dette blandes med 2 pump med 

PEK Conditioner (ca en liten ts.), og ca 2 

dl varmt vann.  

Blandeforhold:  

Ca. 1 del balsam til 4 deler vann. 

 

Blandingen ristes og masseres inn i pelsen 

i samme rekkefølge som med sjampoen, la 

det virke i ca. 5 minutter og skyll grundig 

ut. 

 

PEK Conditoner er et produkt som består 

av blant annet: collagen, protein av 

honning og tang. Og den virker slik at 

pelsen blir glattere, det daglige pelsstellet 

blir lettere og pelsen floker ikke så lett, det 

blir mindre ” tover” knuter. 

 

Press deretter vannet ut av pelsen med 

hendene for så å pakke hunden inn i 1 

(mulig 2) håndklær. 

Etter 10 til 15 minutter kan hunden fønes. 

Det gjøres slik for å få kortere fønetid på 

hunden, og da mindre slitasje på pelsen. 

 

 
Bella nyfønet etter å ha vært i dusjen.. 

 

Ved kortere pels: 

På unge og voksne hunder med klippet pels 

er fremgangsmåten og produktene de 

samme. 

Eneste forskjellen er mengden med Grønn 

Eple sjampo og balsam.  

 

Vask uten blandeflasker: 

Gjør hunden gjennomvåt. 

Ta sjampo i hendene og vask på vanlig 

måte. Skyll. 

Gjør det samme med balsamen, men ta litt 

PEK Conditioner i hendene (ca 2 pump 

eller en ts.) og sett hunden inn med dette 

oppå balsamen, la det virke litt før du 

skyller alt ut. 

 

Oil no oil Sjampo 

Denne sjampoen brukes til å ”nullstille” 

huden og pelsen. For eksempel ved skifte 

til ISB produkter så ønskes det å rense ut 

rester av parfyme og silikon i fra tidligere 

sjampoer. 

Denne sjampoen brukes også til å vaske 

fettete områder i pelsen slik som rundt 

ørene, munnen og til full vask en gang i 

blant. 

 

Oil no oil blandes slik: 

Til full vask for en voksen hund med full 

pels, brukes ca 40 til 60 ml Oil no oil 

sjampo. 

Dette blandes med 3 til 5 dråper Sil Plus, 

og ca 2 dl. varmt vann (ca. 38 grader 

celsius). Blandeforhold: 1 til 4. 

 

 

Balsam-spray 

Jeg anbefaler å bruke: ISB Atami H270 

Equalizer Balsamspray. 

Denne balsamsprayen er laget av: Jojoba- 

og advokado-olje, og bambus ekstrakt. 

Skal til daglig, brukes etter prinsippet: 

Bedre med litt for lite enn litt for mye.  

Ved floker eller tover, spray rett på, vent i 

et minutt, for så å dele floken/toven. 

Sprayen gir næring til pelsen, og etterlater 

en glatt og behagelig pels, som ikke er 

fettet. 

 

Det er fullt mulig å kombinere produktene, 

alt etter hva man ønsker å oppnå med 

vasken, og for å få mindre rester som ikke 

kan brukes. 

 

Ved andre behov eller problemer som har 

med pels å gjøre, så bare spør ☺ 
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