
  
 

Hvorfor bruke balsam på hunder med kort pels. 
 

Mange har lært at pelsen til korthårede hunder er selvrensene, at den ikke trenger å vaskes, eller hvis 

den vaskes med sjampo, trenger den iallfall ikke balsam. 

Disse påstandene er dessverre myter. 

 

Jeg skal forklare hvorfor: 

Pelsens oppgave er å beskytte hundens hud mot ytre påvirkning som solstråler, varme, kulde og vann. 

Hvert hår på en korthåret hund er festet til hårsekkene som er under huden. Hver hårsekk har hver sin 

muskel, det er for at hårene skal ligge riktig vei. Til beskyttelse for denne muskelen, er den omgitt av 

et tynt lag med sebum (talg) fra talgkjertlene. Dette fører også til at vannet preller av pelsen når den 

blir våt. 

Slik er det når pels og hud er i balanse. 

 

Alle sjampoer vasker bort smuss og skitt. De åpner porene i huden og skjellaget i hårene og vasker 

bort en del av hudfettet til hunden. 

Hvis en hund blir vasket bare med sjampo er porene i huden og skjellaget i hårene i pelsen åpent etter 

vask.  

Når hunden så går ut på tur neste gang vil den hvirvler opp støv fra bakken som blant annet inneholder 

sur nedbør, eksos, forurensing og toxiner. Dette får de inn i porene i huden og inn i pelsen.  

Med åpne porer så er det ikke uvanlig at fargen i pelsen falmer, og at den røyter mer enn nødvendig. 

 I tillegg er en del av hudfettet til hunden vasket bort, slik at den lettere fryser og ikke er like 

vannavvisende som den skal være. Dette fører til ubehag for hunden. 

Da gir (billedlig) hårsekkene signal til talgkjertlene at de må produsere mest mulig talg fordi huden 

ikke er i balanse (til info har en korthåret hund mellom 9000 og 22000 hårsekker med talgkjertler pr 

kvadrat cm).  

Veldig ofte klarer ikke talgkjertlene å stoppe denne prosessen raskt nok slik at ca 3 dager etter vask 

kan hunden hud og pels føles fettet i tillegg til at huden lukter. 

 

Hvis vasken avsluttes med balsam, vil porene i huden og skjellaget i hårene bli lukket. 

Hvis balsamen er laget for korthårede hunder og av den grunn inneholder mer kaldpressede oljer enn 

andre balsamer vil den også gjenopprette det viktige hudfettet til en korthåret hund, slik at huden er i 

balanse etter vask. 

 

Ved bruk av riktig sjampo og balsam vil også hunden røyte mindre og ha finere glans i pelsen. 

 

Huden er hundens største organ. 

Korthårede hunder er dessverre de som har mest hudplager, mange av disse plagene kunne vært 

unngått ved å pleie hudens hud på en bedre måte. 

 

Min anbefaling: 

Jeg vil anbefale å bruke Sitron sjampo og balsam til vask av korthåret hund. Hvis hunden har sensitiv 

hud eller er hvit (har hvite felter) bruk Sitron Plus sjampo (såpefri) og balsam, de trekker ekstra godt 

frem hvite farger. 

 

Ønskes det mer glans i pelsen, sett pelsen inn med litt Sil Plus dagen etter vask, den gir fukt, glans og 

næring til pelsen. 
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