
 
 

Vask av hund med 

CRISTAL CLEAN serien. 
 

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. Og med en 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 å fjerne gule oksideringer i hvit 

pels og rød oksidering i sort pels: 
 

- Cristal clean sjampo 

- Cristal clean balsam 

- Diamonds såpe 

- Cristal Clean Mousse 

 

Fremgangsmåte sjampo: 

Gjør pelsen våt med lunkent vann. 

Tilfør Cristal clean sjampo i pelsen (uten 

å blande den ut med vann). 

La det hvile i pelsen i 3 minutter. 

Tips! Bland gjerne Grønn Eple /Banan 

sjampo og Cristal clean sjampo, første 

gang den brukes. 

Skyll grundig. 

 

NB! Unngå å få dette i øynene, hvis 

sjampoen skulle komme i øynene, skyll 

med rikelig lunkent vann. 

 

Alternativ for vask i ansiktet, bruk 

Diamonds såpestykke. Denne brukes også 

til misfarging fra tårerenninger og andre 

steder på kroppen, når det bare er behov 

for behandling på små områder. 

 

Fremgangsmåte balsam: 

Etter bruk av Cristal clean sjampo, tilfør 

Cristal clean balsam i hele pelsen (brukes 

uten å blande den med vann), og la det 

virke i noen minutter før det skylles 

grundig ut. 

 

Balsamen er utviklet for å gi mykhet, 

samtidig som den gir næring til pelsen. 

 

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. 

 

Anbefaling: Etter at hunden har blitt 

vasket 2 ganger (2 forskjellige vask) med 

Cristal Clean serien så er det gunstig å 

vende tilbake til Grønn Eple /Banan serien 

eller annen serie som ikke er ”blåsjampo”. 

 

Cristal Clean Mousse er et skum som 

brukes til å fjerne missfarging på deler av 

kroppen, som er forårsaket av oksidering. 

 

Brukes slik: 

Rist flasken godt, påfør en fornuftig 

mengde Cristal Clean Mousse i våt pels der 

hvor hunden har oksydert missfarging i 

pelsen. Masser det lett inn, gre gjennom, 

og la det virke i pelsen i 5 minutter. Skyll 

så det hele ut. Kombiner gjerne 

behandlingen med Cristal Clean sjampo og 

balsam. Den brukes da etter sjampoen og 

før balsamen. 

 

 

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. 

 

Ved andre behov eller problemer som har 

med pels å gjøre, så bare spør ☺ 
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