
 

 

Bruk av Mineral Red Serum SK. 
 

Hvorfor bruke Mineral Red serien?  

Mineral Red serien består av keratin og nesle. Den er for alle typer pels, serien er veldig mild 

og sjampoen er såpefri, den er derfor velegnet til hunder og katter med sensitiv hud, og til de 

som har allergi. 

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

hudinfeksjoner, hormonelle ubalanser, operasjoner eller som har mistet pels. 

Den kan også brukes for å få mer fylde og mer pels vekst på friske dyr, 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. 

 

 

 

Mineral Red Serum SK  

Består av Keratin og Nesle. Den et energigivende serum som absorberes lett, den er laget 

spesifikt for fine hårene som trenger forsterkning av kapillærmassen og en fortettende effekt. 

Den gir umiddelbar beroligende og volumiserende effekt. 

Brukes f.eks. etter pelstap til å forsterke hårene når pelsen holder på å vokse ut på nytt. 

Eller som en ekstra tilførsel av næring når hunden bades.  

 

Bruksanvisning:  

På pelsløse flekker eller steder hvor pelsen nettopp har begynt å vokse ut igjen. 

På ren pels, ta den nødvendige mengden og påfør direkte på huden ved å bruke den spesielle 

dysen (som er inkludert). Masser lett (tapp fingeren på) området som skal behandles. Ikke 

skyll. Tørk bort det som er til overs etter ca. 5 minutter. Det anbefales å bruke serumet 

annenhver dag. 

Ved pelsløse flekker så anbefales det å kombinere behandlingen med Mineral Plus Oligo 

Elements lotion. 

 

For ekstra tilførsel av næring ved vask. 

- Den kan blandes i Mineral Red Derma Complex (sjampo) for å forsterke næringen i 

vasken. 

- Den kan blandes i balsamblandingen sammen med andre ISB balsamprodukter. 

- Den kan blandes i SPA /premask behandling. 

 

Anbefaler å bruke ca. 5 ml dvs. 1 ts. til de overnevnte pleiemåtene. 

 

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