
 
Vask av hund med kløe, ved bruk av Zolfo Plus sjampo og Ginger-Elderberry PEK. 

 

Sjampo: Zolfo Plus  

Balsam: Ginger-Elderberry PEK (og PH Balance ved behov) 

 

Bruksanvisning: 

Påfør Zolfo Plus sjampo på våt pels og massér lett for å få skum. Skyll hunden. Påfør Zolfo Plus sjampo på 

hunden en gang til. Massér slik at det skummer igjen. La dette virke i 3-4 minutter. Skyll deretter godt, og 

klem vannet ut av pelsen. 

 

Tips: Zolfo Plus blander seg dårligere med vann enn andre sjampoer, er derfor enklest å påføre på en av 

disse måtene.  

- Ta sjampo (og litt vann) i hendene og bearbeid det litt i hendene før det tilføres i pelsen på hunden. 

- Ta 1 til 1,5 spiseskje med Zolfo Plus sjampo i en skål. Tilsett ca 2 dl lunkent vann og bruk en visp til 

å blande dette sammen. 

 

Bruk Ginger-Elderberry PEK (PEK betyr dyptpleiende balsam)og tilsett 3 deler vann 

Hvis hunden har tørr hud eller flass så lag en balsammix av: 

Ginger-Elderberry PEK (2/3 deler), PH Balance (1/3 del) og ca 3 deler vann slik at det får en kremet 

konsistens. 

Masser det forsiktig inn i pelsen og på huden til hunden. La det virke i 5 minutter. Skyll deretter godt. 

Press deretter vannet ut av pelsen med hendene for så å pakke hunden inn i 1 (mulig 2) håndklær. 

Etter 10 til 15 minutter kan hunden fønes med forsiktighet, bruk ikke for varm luft. 

Børstes kun med børste med naturbust. 

Gjentas hver 2 uke, hvis hunden klør mye så anbefales det å bruke PH Balance i balsamblandingen da den 

gir mye fukt og pleie til huden. 

Mengden med produkter tilpasses den aktuelle hundestørrelsen. 

 

Litt info om produktene: 

Zolfo Plus er en spesial sjampo for hunder med følsom hud, kløe, flass og irritert hud. 

Den gjennoppbygger og vedlikeholder det ytterste hudlaget slik at huden kan falle til ro. 

Ginger-Elderberry PEK (Ingefær-Hyllebær PEK) er en dypt pleiende balsam som har en anti bakteriell og 

rensene effekt på huden. 

Den hjelper å sette hudens bakterieflora i balanse og reduserer dermed kløing. 

Den pleier også pelsen slik at den blir luftig, skinnende og myk. 

PH Balance er en balsam krem for alle hunder med matt, livløs pels og sensitiv hud.  

Den består av naturlige oljer og vitaminer som gjenoppretter det naturlige beskyttende laget for hår og hud.  

PH Balance balsamen blir svært raskt absorbert av hårets skjellag og hudlag, noe som bidrar til å 

gjenopprette en sunn hud, og etterlater en vakker skinnende pels. 

 

Balsamen kan fortsatt ved behov blandes med andre ISB produkter som for eksempel PEK Conditioner, 

Ginkgo olje eller K101. 

 

Setter pris på tilbakemelding om hvordan det går. 
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