
 

Hva bruker en Malteser blanding. 
 

Pelsen til en Malteser er tett, skinnende, blank uten underull. Den skal være tungt, silkeaktig og rett uten 

bølger eller krøller. Når en Malteser blandes med andre raser så varierer pels-resultatet ut fra det.  

Deler det her opp i om hunden er en blanding av langhårede raser (eks: Malteser og Shih Tzu), eller om den 

er en blanding av raser med lang og mellomlang pels (eks: Malteser og Cavalier) 

 

Valp: Talkum sjampo og balsam, brukes til ca. mellom 1 til 1,5 års alder (bruk opp det du har før du går 

over til voksen serie). Viktig: Fra 8 måneders alder brukes PEK Conditioner i balsamen. 

 

Til hverdags vask, blanding langhårede raser: 

Grønn Eple sjampo (fordi det er en rase med lang pels) 

Grønn Eple balsam og med PEK Conditioner som balsamtilsettning. 

Ved sensitiv hud: Grønn Eple Plus sjampo (såpe fri) og Grønn Eple Plus balsam med PEK Conditioner. 

 

Til hverdags vask, blanding raser med lang og mellomlang pels : 

Banan sjampo (fordi hunden har er en del gener med mellomlang pels) 

Banan balsam og med PEK Conditioner som balsamtilsettning. 

Ved sensitiv hud: Banan Plus sjampo (såpe fri) og Banan Plus balsam med PEK Conditioner. 

 

Viktig: Valg av sjampo og balsam serie handler ikke om hvor lang pels hunden har, eller om den er klippet 

eller ikke. Det som avgjør det, er hvilke sort hårsekker hunden har genetisk, og hvordan de skal pleies. 

Fordi riktig pleie, gir lettere pelsstell.   

 

PEK Conditioner er en balsamtilsettning som gjør at pelsen blir glattere, slik at det ikke floker så lett, og de 

flokene som likevel kommer, blir lettere å åpne. Den tilsettes i balsamblandingen, og det brukes vanligvis 1 

teskje av den til hver vask. 

 

Hvis hunden har tørr hud, eller trenger mer fukt eller tyngde i pelsen: 

Tilsett PH Balance eller Profesional K 101 i balsamblandingen. 

 

Til børsting av pelsen så brukes Atami H270 (balsam /floke spray). Den hjelper med å holde pelsen ren 

lenger mellom vask, den reduserer friksjonen ved børsting og tilfører næring til pelsen. Brukes etter 

prinsippet, bedre med for lite enn for mye. 

 

Til luksus eller dypere pleie: 

Black Passion sjampo 

Black Passion balsam med PEK Conditioner som balsamtilsettning. 

Hvis en ønsker å gi enda mer næring til pelsen: 

Caviar  10 in 1 (næringsspray) 

Caviar Mix Nutritive (næringsspray) 

 

NB! Alle produkter blir levert med brukerveiledning. 

Har du problemer med hud eller pels på din hund, eller spørsmål om slikt så er det bare å ta kontakt. 
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