
       
 

Bruk av Sil Plus. 
 

 
 

Info: 

Sil Plus er et plante-serum (plante-olje), det er et naturprodukt utvunnet fra Sumac planten 

som vokser i Sør-Amerika. 

Den har en del av de samme egenskapene som silicon har, men som plante-serum kan den 

trenge inn i hud og hårstrå og gi fuktighet og mykhet, hvor silicon vil legge seg som en film 

utenpå hud og hår, uten å kunne trenge inn og virke. 

 

Bruksområder: 

Sil Plus er et produkt som har mange bruksområder. 

- Den gir volum og glans ved bruk direkte i pelsen. Ha litt Sil Plus i hendene og masser inn i 

pelsen, børst etterpå. 

- Den brukes til at pleie hårspisser. Ta noen dråper med Sil Plus i hendene og sett inn 

pelsspissene, dette beskytter hårspissene fra å tørke ut, samtidig som det tilfører glans og 

smidighet til pelsen. 

- Den forbedrer sjampoens virkning (gjør den glattere) og regulerer sjampo /vann blandingen 

slik at den blir surere i ph-verdi og mer riktig for hundens hud. Bland 4 til 6 dråper Sil Plus 

inn i riktig Iv San Bernard sjampo, vask som normalt. 

- Den fjerner kalk i vannet (noe som er gunstig for steder som har eks. brønnvann med høyere 

kalkinhold, da dette gjør at pelsen blir mattere etter vask). Bland 4 til 6 dråper Sil Plus inn i 

riktig Iv San Bernard sjampo, vask som normalt. 

- Sil Plus brukes i pelsen for å hindre at det danner seg snøballer i den. Ta 5-6 dråper i 

hendene å sett inn pelsen med dette, virkningen varer i flere dager. 

- Den brukes også på labber (poter) og tredeputer for å beskytte mot veisalt og fuktighet. Sil 

Plus isolerer da labben mot fuktighet og saltlake. Ta noen dråper Sil Pluss i hendene og tilfør 

dette til labbene, tredeputene og mellom tredeputene.  

- Hvis hunden har rød /brune slikkesår /våteksem på føttene, så kombineres behandlingen med 

å bruke Mineral Red Derma Gel SOS, før påføring av Sil Plus. Ta noen dråper Sil Plus i 

hendene å sett labbene inn med dette. Denne fremgangsmåten brukes også på hunder som har 

hudfolder, som f.eks. Bulldog’er. 

- Den brukes på øyenrenninger for å isolere pelsen slik at pelsen ikke skal bli missfarget. 

Påføres øyenrenningen når den er fønet tørr for å isolere den mot ny fukt fra øynene.  

- Det brukes på benene til utstillingshunder for å hindre at de får gule urinflekker i pelsen før 

bedømming. 

- Brukes på nakenhunder for mer glans i huden, som en siste finish før de skal i 

utstillingsringen. Ta noen dråper i hendene å sett inn i huden noen få minutter før hunden skal 

i ringen. 
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