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Vask av katt med  

Caviar Green serien. 
 

Caviar Green serien inneholder uttrekk av 

proteiner, fettsyrer og vitaminer fra havet. 

Sjampoen er såpe fri og gir en mild 

rensning av hud og pels. Pelsen etterlates 

sterk, skinnende og full av liv. 

Balsamen er rik på pleiende egenskaper 

som gir en myk pels og som 

gjenoppbygger styrke, vitalitet og som 

pleier fuktighetsbalansen. 

  

Den serien er utviklet for dyr, med alle 

typer pelser.  

Den er til katter som brukes til utstilling og 

til katter som eieren ønsker å gi litt ekstra 

luksus.  Dette er en serie med et høyt 

næringsinnhold som din katt kan bruke 

periodevis som en show /luksus vask. 

Brukes gjerne som et tillegg til Banan 

sjampo og balsam som er grunnstenen i 

pleie av hud og pels til katter.  

 Men anbefaler at katten blir vasket i 

Banan sjampo og balsam noen ganger først 

før Caviar Green serien tas i bruk. Dette 

for å ivareta på beste måte kattens viktige 

hudfettbalanse. 

 

Dette er de viktigste produktene: 

Caviar Green sjampo til vask. 

Caviar Green balsam, til vask. 

Caviar Luminanse, nærings-spray. 

 

Disse kan også kombineres med 

produktene som er nevnt under. 

Atami H270 Equalizer balsamspray ved 

pelsstell. 

Caviar Green 10 in 1, nærings-spray. 

Caviar Green Mix Nutritive, nærings-spray 

Profesional KE sjampoOil no oil, til bl.a. 

fetthale. 

PEK Conditioner, balsamtilsetning til 

katter som lett får floker, eller trenger 

keratin til pelsen. 

 

Produktene er så milde at katten kan 

vaskes etter behov.  

 

 
 

Sjampoen blandes slik: 

Til en voksen mellomstor katt med full 

pels, anbefales det å bruke ca. 30 ml /gram 

(2 spiseskjeer) Caviar Green sjampo. 

Mengden må tilpasses til den enkelte.  

Dette blandes med ca. 1 dl. varmt vann (ca. 

38 grader celsius).  

Blandeforholdet er da ca.: 1 del sjampo, 

4 deler vann. 

 

NB! Caviar Green sjampoen er såpefri den 

skummer derfor ikke like mye som 

sjampoer med såpe (men vasker like rent). 

 

Hele katten settes inn med sjampo-

blandingen (mage og bryst først, så 

benene, så hodet og resten av kroppen), og 

deretter masseres den lett inn i pelsen til 

det skummer svakt (samme 

arbeidsrekkefølge). 

Noen katte misliker vann i nærheten av 

ører, øyne og nese, så arbeid ekstra 

varsomt i dette området. La det virke i 

pelsen i 3 til 5 minutter. På denne måten 

virker ISB sjampoen best. (Det er bedre for 

kattetens hud at sjampoen får virke i 5 

minutter og på den måten løser opp smuss 

og fett i dybden, enn at katten blir vasket 2 

ganger.)  

Har katten veldig fet pels rundt halen, så 

bruk Professionals KE sjampo (Oil no oil) 

der. Den kan brukes i eller sammen med 

Caviar Green sjampoen. 

Når vasken er ferdig skylles all sjampo 

grundig ut av pelsen. Dette er viktig, da 

balsamen ellers kan miste noe av sin 

virkning. 

 

Bruk aldri sjampo uten å bruke balsam 

etterpå. 

 

Sjampoen renser pels og hud (og fjerner 

noe av fettet i huden). Balsamen starter 
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gjenoppbyggingen av hudfettet og tilfører 

keratin til hårene. 

 

Balsam’en blandes slik: 

Til en voksen mellomstor katt med full 

pels, brukes ca. 30 ml (2 ss.) Caviar Green 

balsam. Mengden må selvfølgelig tilpasses 

til den enkelte katt. 

Dette blandes med 0,5 teskje med 

PEK Conditioner (om ønskelig), og ca 1 dl. 

varmt vann.  

 

Blandeforholdet er da ca.: 1 del balsam, 

4 deler vann. 

 

Blandingen ristes sammen og masseres inn 

i pelsen i samme rekkefølge som med 

sjampoen, la det virke i (min.) 5 minutter. 

Dette for at katten skal få tid til å ta opp 

næringen i balsamen. Skyll så grundig ut. 

Press deretter vannet ut av pelsen med 

hendene for så å pakke katten inn i et 

håndkle. 

Etter 10 til 15 minutter kan katten fønes. 

Det gjøres slik for å få kortere fønetid på 

katten, og da mindre slitasje på pelsen. 

 

 
 

NB! Caviar Green næringssprayene har 

best effekt når katten fortsatt er fuktig i 

pelsen. 

 

Caviar Green Luminanse 

Er en næringsspray laget for å tilføre glans 

og struktur til dekkpelsen på katten,  

og den får statisk pels til å falle til ro.  

Den trekker frem fargene i pelsen og gjør 

at de reflekterer lys på en vakker måte. 

 

Bruksanvisning: Spray et lett lag på 

dekkpelsen (det øverste laget av pelsen)  

når katten fortsatt er fuktig etter bad, for å 

få mer struktur i dekkpelsen.  

Eller for å legge en demper på statisk pels. 

Eller til den siste «finishen» på katten.  

Tilpass mengden spray etter behovet. 

 

 

Caviar Green 10 in 1  

Er en konsentrert nærings-spray med 

mange egenskaper med det formål å 

forbedre pelsens sunnhet og velbefinnende.  

Skal ikke skylles ut. 

Den har følgene egenskaper: 

1) Antioxiderende behandling. 

2) UVA og UVB beskyttelse. 

3) Beskyttelse mod varmen fra hårføner. 

4) Hurtigere føn /vanlig tørking. 

5) Bedre kontroll med krøller, krus og 

statisk elektrisitet. 

6) Gir fuktighet og pleie til pelsen. 

7) Skinnende pels. 

8) Bløt silkeaktig pels. 

9) Gjenoppbygget pels. 

10) Vakker, sunn og livlig pels. 

 

Bruksanvisning: Når katten er vasket, og 

har ligget i et håndkle en stund, spray et 

tynt lag over katten og fordel det i pelsen 

med fingrene, eller glatt det ut med en 

naturbørste. La så katten hvile noen 

minutter til i håndkle før føning. 

Kan også brukes (mellom vask) etter 

behov for å oppnå noen av de andre 

egenskapene (eks. UV beskyttelse.) 

 

Caviar Green Mix Nutritive  

Er et serum (nærings-spray) som er rik på 

aktive ingredienser som gir intensiv 

beskyttelse til pelsen, som blir 

gjenoppbygget, pleiet, spenstig og i 

silkemyk balanse. Skal ikke skylles ut. 

 

Bruksanvisning: Spray et lett lag på 

dekkpelsen (det øverste laget av pelsen) 

rett før føning. Kan også brukes etter 

behov mellom vask. Spray da lett over 

katten og fordel det med en naturbørste. 

Dette er konsentrert næring som gjør at 

pelsen holder seg myk og vakker lenge. 

Gjenta etter ønske og behov for den 

aktuelle pelsen. Sprayen trekker seg inn i 

pelsen slik at pelsen ikke blir fettet. 

 

 

Ved andre behov eller problemer som har 

med pels å gjøre, så bare spør ☺ 
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