
 
 

Hvilke Iv San Bernard produkter er de riktige til en Pomeranian. 

 

Pomeranian er en hund med mellomlang pels, den skal være glansfull med god struktur, ha 

volum og pelsen skal være lett og luftig. 

 

Valp: 

Talkum sjampo og balsam. 

Den er laget til sensitiv hud og pels som er i utvikling.  

Anbefaler å bruke opp 0,5 liter, for så å gå over til voksen sjampo og balsam. 

Hvis valpens pels har lett for å floke seg fra 7 mnd. alder, bruk PEK Conditioner (0,5 teskje) i 

balsamblandingen. PEK gir mer næring til hårene slik at de ikke floker så lett 

 

Voksen: 

Den mest brukte serien er Banan sjampo og balsam, har hunden sensitiv hud så bruk Banan 

Plus sjampo og balsam (hvor sjampoen er såpefri). 

Ønskes mer næring og pleie til pelsen brukes Orion sjampo og balsam (fra The Best serien) 

eller Pink Grapefruit sjampo og PEK (PEK betyr dyptpleiende balsam) (fra Fruit Of The 

Groomer serien). 

 

Sliter hunden med mye røyting (håravfall) så kan Mineral H sjampo brukes i stedet for annen 

sjampo, den kombineres da med en av de nevnte balsamene (den gir også mer pelsvekst). 

 

Alle disse seriene er utviklet for å ivareta hud og pels til hunder med mellom lang pels slik 

som en Pomeranian har.   

 

Til en Pomeranian er det svært viktig å bruke balsam etter sjamponeringen. 

Dette er fordi alle sjampoer vasker bort smuss og skitt, den åpner porene i huden og skjellaget 

i hårene, og vasker bort en del av hudfettet. 

Riktig balsam gjenoppretter den viktige hudfettbalansen, og lukker porene i huden og 

skjellaget i hårene. 

Det er derfor veldig viktig for hunderaser som har lett for å få hudproblemer, å bruke riktig 

balsam. 

Hvis hundens eier syntes at det er for mye arbeid å bruke både sjampo og balsam, så er det 

bedre for hunden om den bare blir vasket med balsam. 

 

Balsamspray: 

Atami H270 brukes til pelsstell mellom vask. 

Gir mindre slitasje på pelsen trekker helt inn i pelsen som næring etter ca. 20 minutter. 

Brukes etter prinsippet: Bedre med litt for lite enn lit for mye. 

 

Hvis en ønsker å gi enda mer næring og UV-beskyttelse til pelsen så brukes: 

Caviar  10 in 1 (næringsspray og UV-beskyttelse) 



Caviar Mix Nutritive (næringsspray) 

 

Til utstilling: 

Alle seriene over kan brukes til utstilling. 

Caviar sjampo og balsam. 

NB! Caviar sjampo og balsam inneholder ikke nok kaldpressede oljer til at den vedlikeholder 

en Pomeranian’s hud over tid. Kan brukes til show men bør ikke brukes til hverdags.  

  

Caviar Luminanse (næringsspray) gir suveren glans og fremhever fargene i pelsen, brukes rett 

før hunden skal i ringen. 

 

Ønskes mer volum, bruk PEK Conditioner (som egentlig er en balsamtilsettning) 

Lag en spray av denne, blandeforhold 1ss til 0,5 liter (kokt) vann.  

Eller bruk Black Passion Mousse 04, spray dette på ønskede områder og føn /børst opp volum 

i pelsen. 

 

Skulle det være behov for enda mer pelsvekst over det hele på hunden, eller at tispen ikke skal 

miste så mye pels når den har valper, så kan vi hjelpe med det. Ta kontakt ved behov. 

 

NB! Har du en hund med hud /pels problemer, se egen pdf om det. 

 

NB! Alle produkter blir levert med brukerveiledning. 

Har du problemer / behov, med hud eller pels på din hund, så er det bare å ta kontakt. 
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