
 
Vask av hund med Fruit of the Groomer, 

Orange sjampo og balsam(PEK). 
 

 

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.”  

 

Fruit og the Groomer, Orange serien er til alle typer pels. Den gjenoppbygger, reparerer, gir 

balanse til talgkjertlene, reduserer stress og gir næring til pelsen. Beskytter mot hår avfall, og 

gir silkemyk og skinnende pels. 

Det at balsamen er en PEK, betyr at den er mer dypt-pleiende enn vanlig balsam. 

 

Orange balsam(PEK) brukes også som en av ingrediensene i behandlingen for "Pels som 

floker og tover seg mye -voksne hunder", dette fordi den er så næringsrik og pleiende. 

.  

Hvis sjampoen og balsamen skal brukes til hver vask, så er det bra å erstatte 1/3 del av 

balsammengden med PH Balance, da dette gir enda bedre pleie (med oljer og vitaminer) til 

huden. 

 

Fremgangsmåte: 

Bland 1 del sjampo med 3 deler vann (i en blandeflaske), som påføres hunden når den er 

gjennomvåt. Arbeid det forsiktig inn i pelsen, la det virke i noen minutter (helst 5 minutter), 

før hunden skylles med lunkent vann. 

For best resultat settes hunden 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. 

 

Balsamen (PEK’en) kan påføres ufortynnet, eller kan fortynnes i en blandeflaske forhold 1:3 

om ønskelig. Påføres i våt pels, i en passelig mengde. Masser det lett inn i pelsen og la det 

hvile der i 5 til 10 minutt. Er hunden i flokeperioden så anbefales det å bruke 1 ts PEK 

Conditioner i balsamblandingen. 

Skyll så med lunkent vann. 

La hunden hvile i et / to håndklær i en stund etter badet, dette for at håndklærene kan trekke 

mest mulig vann ut av pelsen, slik at fønetiden blir kortere. 

 

Tips! Er pelsen litt tørr og trenger ekstra fukt? Bruk en premask før sjamponering.  

En blanding av 1,5 ss PEK Conditioner + 2 ss PH Balance + 4 dl vann. Visp sammen i skål, 

ha i tørr pels i 20 minutter. Skyll så og vask videre på planlagt måte. 
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