
  
 

Misfarging av pels. 
 

Vi har samlet en del informasjon og egne erfaringer om misfarging i pels.  

 

Misfarging skjer når pelsen over tid blir utsatt for påvirking som farger pelsen, det kan deles i to 

grupper: 

Oksidert pels: Pelsen har reagert /blitt påvirket av omgivelser som gjør at f.eks. hvit pels blir gråere, 

rød pels blir mattere, sort pels blir mattere og får ofte en brunaktig farge når solen skinner på den.  

Til dette så brukes ”blå-produkter” slik som: Diamonds såpestykke, Cristal Clean sjampo / balsam og 

Silver Clean Lotion. Disse produktene kombineres ofte med pigmentfarge produkter for å få tilbake 

farger som: Sort, rødt, brunt og gyllent. 

 

Bakteriell missfarging: Missfarging forårsaket av bakteriell påvirking. Det kan være fra; Vann og 

suggel /spytt rundt munnen, øyenrenninger, urinflekker, våte poter/ slikking på potene/ våteksem. 

Dette vises ofte som gule felter i pelsen (urinflekker) og røde felter i pelsen (rødsopp)  

 

Gjennomfarget pels er vanskelig å få ren (riktig farge) igjen.  

Men hvis misfargingen blir behandlet slik at det som farger pelsen opphører, så vil den delen av pelsen 

som er igjennomfarget gradvis bli bedre med vask og normal slitasje. Men den delen av pelsen som 

ikke er igjennomfarget kan behandles, for å få normal farge igjen. 

Det er viktig å merke seg at øyenrenning kan være genetisk, og at alle hunder skal ha en vis mengde 

øyenvæske for å holde øynene fri for støv og lignende. 

 

Vi deler bakteriell missfarging inn i to deler: 

- Misfarging på grunn av øyenrenninger. 

- Misfarginger andre steder på kroppen. 

 

Misfarging på grunn av øyenrenninger: 

 

Vi bruker i Iv San Bernard, Puppy don’t cry og Diamonds(såpestykke) til dette. 

Puppy don’t cry er spesielt formulert såpestykke for å fjerne gule flekker og rød / brun misfarging fra 

pels, for eksempel i skjegget, under øynene, føtter etc. Dette er fordi den er antiseptisk, selv om den er 

mild og ikke svir i øynene. 

Diamonds såpestykket egner seg også til å redusere missfarging av rødsopp. Forskjellen er at den ikke 

er antiseptisk, men til gjengjeld så ”bleker” den mer, det som er farget (gjennomfarget) av rødsopp.   

 

Bruksanvisning:  

Før vask: 

Rengjøre øyenrenningen på hunden ved å greie ”smuss” bort med en fintagget kam. Anbefales å bruke 

plastkam. Grei en ekstra gang med en lusekam, for å få bort mest mulig.  

Ved vask: 

Bruk Puppy don’t cry eller Diamonds såpen på hunden samtidig som du bader / dusjer hunden, og da 

før bruk av vanlig sjampo / balsam. Det oppnås best resultat ved bruk en gang i uken. 

Fukt pelsen og bruk Puppy don’t cry / Diamonds, slik at den blir innsatt med såpe / skum i det aktuelle 

området (gjerne også rundt munnen), arbeid litt med det og skyll alt bort. 

Gjenta dette 2 aller helst 3 ganger (det kan brukes en tannkost for lettere å komme i dybden), skyll 

deretter grundig. 

Etter vask: 

Tørke og føn rundt øynene, så det blir helt tørt. Reduksjonen i misfarge vises best etter noen timer når 

pelsen har blitt helt gjennomtørr (aller best dagen etterpå).  



Hvis det ønskes å hindre / begrense videre misfarging, så legg en dråpe Iv San Bernard, Sil Plus i 

øyenrenningen (den må være helt tørr før Sil Plus legges på). Dette for å ”isolere” renningen slik at 

hårene ikke kan ”trekke” til seg fuktighet. 

 

 

Daglig pleie (ved behov): 

Om øyenrenningen fortsatt våt/fuktig (det renner litt hver dag), så rengjøres dette ved å greie over med 

kam og så med lusekam. Rengjør så med ISB Øyerens på en gasspad (gasspads fås på apoteket) og la 

det virke litt. Tørk så over med litt tørkepapir og legg på litt potetmel (enten med fingrene eller med en 

sminkebørste). Potetmelet trekker til seg resten av fuktigheten, det børstes bort med en myk 

naturbørste (eller plastkam) etter at det har ”tatt” opp fuktigheten. Hvis ønskelig legg på en dråpe Sil 

Plus for å isolere pelsen der hvor øyenrenningen pleier å komme.  

 

 

Misfarginger andre steder på kroppen: 

Med dette så menes misfarging rundt kjønnsorganer, i skjegget, på poter og etter ”slikkesår”.  

Bruk Puppy don’t cry / Diamonds såpen på hunden samtidig som du bader / dusjer hunden, og da før 

bruk av vanlig sjampo / balsam.  

Fukt pelsen og bruke Puppy don’t cry / Diamonds, slik at den blir innsatt med såpe / skum i det 

aktuelle området, arbeid litt med skummet og skyll. Gjenta dette 2 til 3 ganger. 

Vaskeintervaller tas etter behov og grad. 

Tørke og føn hele hunden, som normalt, resultatet vises best når pelsen er gjennomtørr.  

 

 

Spesielt for hanhunder: 

Hanhunder har lett for å tisse på pelsen sin under magen, på ”skjørtet” og på bena. Dette blir seigt, 

lager lukt og etter hvert så setter det gulfarge i pelsen. 

Det som fungerer best til slikt er Iv San Bernard, Puppy don’t cry såpestykket. 

Enkelt å bruke til en kjapp vask /spyling av hunden mellom vanlige vask. Såpen har en antiseptisk 

virkning slik at den fjerner lukt og lett missfarging, samtidig som den varer lenge. 

 

 

Røde poter: 

Behandles best med å gå til grunnen til at poten er rød og til at hunden slikker på den. 

Ofte skylles dette våteksem / rødsopp, eller mulig et sår. 

Da kombineres Mineral Red Derma Gel S.O.S sprayen med Sil Plus (som er et naturlig silikon-

lignende serum) 

 

Brukes slik: Ta Derma Gel’en og smør den på området som er rødt og klør (det dreper bakterier, 

lindrer kløe og leger huden), når det er tørket så ta noen dråper på Sil Plus på (denne isolerer mot 

tilføring av fukt slik som fra slikking, vann ute når du går tur, til og med mot saltede veier om 

vinteren) Fordi uten tilføring av fukt så får ikke våteksemen / rødsoppen utvikle seg, og vil etter hvert 

forsvinne.  
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