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Vask og stell av hund med 

kort pels. 
 

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 

hund med kort pels: 

Sitron sjampo til daglig vask. 

Sitron balsam til daglig vask. 

Denne sjampoen /balsamen har et balansert 

næringsinnhold slik at hunden kan bruke 

denne serien hele livet. 

 

For ekstra næring til pelsen: 

PEK Conditioner (balsamtilsetning) til 

daglig vask. 

 

Ved tørr pels /hud 

Bruk PH Balance som tilsetning i 

balsamen. 

 

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. 

 

 
 

 

 

Sjampoen brukes slik: 

Skyll hunden med lunkent vann. Ta ren 

sjampo i hendene, gni det litt i hendene, og 

sett hunden inn med sjampoen.  

Masser den lett inn i pelsen til det 

skummer svakt La det virke i pelsen i noen 

minutter. 

Husk å alltid arbeide med hårene i 

hunden pels! Skyll all sjampoen grundig 

ut av pelsen. Dette er viktig, da balsamen 

ellers vil miste sin virkning. 

NB! Såpefri sjampo skummer litt mindre 

enn sjampo med såpe, men vasker like 

rent. 

 

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. 

 

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. 

 

Balsam’en blandes slik: 

Til en voksen mellomstor hund med full 

pels, brukes ca. 50 ml Sitron balsam. 

Mengden må selvfølgelig tilpasses til den 

enkelte hund. 

Hvis det er ønskelig, så blandes dette med 

1 ts. med PEK Conditioner, og ca 0,5 til 1 

dl. varmt vann.  

 

Blandeforholdet er ca: 

 1 del balsam, 1-2 deler vann. 

 

Blandingen ristes og masseres inn i pelsen, 

la det virke i noen 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 og huden får mer næring, slik at 

huden blir mykere og pelsen blir glattere.  

Tørk så hunden. 
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Balsam uten blandeflaske: 

Ta Sitron balsam i hendene, men i tillegg 

ta litt PEK Conditioner i hendene (ca. en 

ts.) og sett hunden inn med dette oppå 

balsamen. 

La det virke litt noen minutter før du 

skyller alt ut. 

 

 

Pelspleie tips: 

Bruk en lavastein (trimmestein) til 

børstingen av korthåret hund, i stedet for 

børste. 

Når hunden er nybadet stryk over hele 

hunden med lavasteinen. Denne tar med 

seg løs pels og død/ tørr hud på en 

skånsom måte. Når lavasteinen ikke er ”ru” 

lenger, stryk den over en stein eller noe 

betong (ute) til den blir ”ru” igjen. 

Hvis hunden er i røyteperioden, så stryk 

lavasteinen over hunden også før bading. 

 

 

 

Litt ekstra luksus! 

 

 
 

Er det ønskelig å gi hunden din litt ekstra 

luksus, etter kanskje den skal på 

hundeutstilling?  

 

Black Passion serien er en serie med høyt 

næringsinnhold, som er utviklet spesielt for 

dette formålet. 

 

Den består av: 

Black Passion 01 sjampo. 

Black Passion 02 Maske (dyptpleiende 

balsam). 

Black Passion 03 Olje (Argan Olje og E 

vitamin, fra Marokko). 

Black Passion Perfume Lupin (parfyme). 

 

Ta kontakt for råd eller veiledning om hva 

din hund kan ha nytte av. 

 

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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