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Vask av hund med  

Black Passion line. 
 

Black Passion line er en serie som henter 

sine spesielle virkestoffer fra Argan olje, 

betakaroten og marine kollargen.  

Dette gir pelsen en sunn helse og naturlig 

skjønnhet. En kombinasjon av silkemyk pels 

som får litt ”tyngde” uten å bli fettete.  

Den er utviklet for hunder som brukes til 

utstilling og til hunder som eierene ønsker å 

gi litt ekstra luxus.  Dette er en serie med et 

høyt næringsinnhold som din hund kan 

bruke periodevis som en show-sjampo, eller 

ved hvert bad hele livet. 

Den dyprensende og pleiende balsamen i 

denne serien er så næringsrik at den brukes i 

flere kurer for å få skadede pelser i balanse 

igjen. 

Serien gjøres enda mer komplett med en 

Argan olje, som kan brukes på forskjellige 

måter alt etter behovet. 

 

 

Serien består av: 

Black Passion 01 sjampo 

Black Passion 02 Maske (dyptvirkene balsam) 

Black Passion 03 Oil (Argan oil) 

Black Passion Perfume Lupin (parfyme) 

 

Serien kan også kombineres med følgene 

produkter ved behov: 

Atami H270 Equalizer, balsamspray 

Oil no oil, nullstillings-sjampo  

PEK Conditioner, balsamtilsetning 

Sil Plus, sjampotilsetning 

Caviar 10 in 1, spray til beskyttelse og 

næring 

Caviar Mix Nutritive, nærings-spray 

 

K101 Conditioner, fettholdig 

balsamtilsettning. 

 

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. 

 

 

 
 
 

Black Passion serien kan brukes på flere 

måter: 

1. Brukes som vanlig sjampo og balsam, for 

å oppnå en bedre pleie enn hva en 

sjampo/balsam med balansert 

næringsinnhold kan gi. 

 

2. Økonomi utgave, dvs at man vasker med en 

sjampo/balsam med balansert næringsinnhold. 

Men erstatter ca 1/3 del (eller mer) av 

balsamen med Black Passion 02 Maske.  

Dette for å oppnå en bedre pleie enn hva en 

sjampo/balsam med balansert næringsinnhold 

kan gi. 

 

3. Black Passion 03 Oil (Argan oil) er laget 

for å kunne tilsettes både i sjampo og  

balsam etter behov, dette for å tilføre fukt og 

”smørning” til hud og pels.  

For ”litt” tør pels tilsett 6 til 12 dråper med 

olje i balsamblandingen. Ved ekstra behov 

så kan det tilføres 6 til 12 dråper i sjampoen. 

NB! Prøv ut i god tid før en utstilling. 

 

4. Black Passion 03 Oil (Argan oil) kan også 

brukes til å sette inn i fuktig eller tør pels, alt 

etter behovet i pelsen, eks i tuppene. 

Oljen er en kaldpresset olje og skal ved bruk 

av fornuftig mengde, trekke inn i pelsen og 

etterlate den ikke fettet. 

NB! Prøv ut i god tid før utstilling. 

 

5. Spa behandling: Når hunden dusjes, bruk 

Black Passion 02 Maske først på gjennomvåt 

hund, før sjamponering! Dette legges mest 

av alt på huden (da får pelsen nok likevel) 

for å påvirke hudlaget og det som er under 

huden, slik som hårsekker og fettlaget 

(dermaen). 

Masken er dyptvirkene, gir ekstra næring og 

pleie til hårsekkene og fettlaget, som igjen 

pleier hårene innenfra. La det hvile på huden 
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i 10 til 15 minutter. (Jeg gjør dette 1 til 2 

ganger i året på mine hunder.) 

Etterpå vaskes hunden som vanlig med 

Black Passion sjampo og balsam. 

 

Sjampoen blandes slik: 

Til en voksen hund med full pels (eks. 

Havanais), anbefales det å bruke ca. 60 ml 

sjampo. Mengden tilpasses til den enkelte 

hunds størrelse og pelsmengde.  

Dette blandes med 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. 

Hele hunden settes inn med sjampo-

blandingen (mage og bryst først, så benene, 

hodet og resten av kroppen), og deretter 

masseres den lett inn i resten av pelsen til 

det skummer svakt (samme 

arbeidsrekkefølge). På denne måten virker 

sjampoen best, la den virke i pelsen i ca 5 

minutter. Når vasken er ferdig skylles all 

sjampo grundig ut av pelsen. Dette er viktig, 

da balsamen ellers kan 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 (eks. 

Havanais), brukes ca. 50 ml balsam. 

Mengden tilpasses til den enkelte hund. 

Dette blandes med 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. 10 til 15 minutter (slik at 

virkestoffene får gjøre jobben sin) og skyll 

grundig ut. 

 

Tips! Har du problemer med at pelsen floker 

seg, bruk ca 1 ts. PEK Conditioner, 

(balsamtilsetning) i balsamblandingen. 

  

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. 

 

 

 

Balsam-spray 

Jeg anbefaler å bruke: ISB Atami H270 

Equalizer Balsamspray. 

Denne balsamsprayen er laget av: Jojoba- og 

advokado-olje, og bambus ekstrakt. 

 

Bruksanvisning: Skal til daglig, brukes 

etter prinsippet: bedre med litt for lite enn 

litt for mye. Spray 1 til 2 ”spray” fra ca 25 

cm avstand, på hver side av hunden. 

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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