
 
Vask av hund med Mineral Red serien, for å få økt pelsvekst. 

 

Hvorfor bruke Mineral Red serien?  

Mineral Red serien er for alle typer pels, serien er veldig mild og sjampoen er såpefri, den er 

derfor velegnet til hunder med sensitiv hud, og til de som har allergi. 

Mineral Red serien brukes spesielt for å oppnå øket pelsvekst hos hunder som har hatt 

hudinfeksjoner, hormonelle ubalanser og som har mistet pels. 

Den kan også brukes for å få mer fylde og mer pels vekst på ”friske” hunder, innenfor hva 

genene tillater.  

Serien brukes også til drektige og diegivende tisper for å styrke hårsekkene, slik at de mister 

minst mulig pels i denne perioden. 

 

Produktene som blir brukt er: 

Mineral Red Extreme Peeling (forvask) 

Mineral Red Derma Complex (sjampo) 

Mineral Red Derma Plus (balsam) 

 

Blandeforhold: Extreme Peeling, Derma Complex og Derma Plus brukes direkte i våt pels. 

 

Vaskeintervall: Det bør vaskes med Mineral Red serien med 2 ukers mellomrom.  

 

NB! Rist flaskene før bruk. Og la plastforseglingen ligge inni lokket pga. bedre holdbarhet. 

 

Fremgangsmåte: 

Sjampoen til forvask masseres inn i huden med små bevegelser (noen minutter) i gjennomvåt 

pels. Ikke masser så mye at det blir floker i pelsen, men la det hvile på huden i 10 minutter. 

Dette renser urenheter i huden, fjerner død hud, og styrker produksjonen av nye hudceller, slik 

at de bedre kan ta imot næringen fra Keratin og Nesle. (Forvasken gjør at virkningen av 

sjampoen og balsamen blir enda bedre.) Skyll. 

 

Sjampoen masseres lett inn i huden med små bevegelser i noen minutter. Ikke masser så mye 

at det blir floker i pelsen, men la det hvile på huden i 10 minutter. Når sjampoen skummer, ta 

litt av den og arbeid den lett inn i pelsen. 

(Dette tilfører keratin og næringsstoffer til hårsekkene.)  Skyll. 

 

Balsamen masseres inn i huden med små bevegelser i noen minutter, la den hvile på huden og 

i pelsen i ca. 10 minutter. 

(Balsamen avslutter behandlingen ved å lukke igjen hårsekkene, ved å gi dyp næring til 

dermaen (fettlaget i huden) og hårsekkene, og ved å gjenopprette fettbalansen i huden (på 

langhårede hunder). Keratinet vil hjelpe hårsekkene med å gjenvinne styrke og vitalitet og 

Neslens egenskaper gir mykhet til pelsen og forebygger hårtap.)  

Skyll ut, å la hunden hvile i et / to håndklær i 10 til 15 minutter, før den blir fønet tør. 

Har hunden skadet pels som lett knekker, bruk børste med naturbust til stellet etter vask. 

For å styrke pelsveksten enda mer, tilsett 1ts. Mineral Red SK i balsamen. 

 

NB! Det er ikke nødvendig med Sil Plus, PEK Conditioner eller PH Balance i Mineral Red 

serien, men kan brukes om det er ønskelig. 
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