
Vejledning til vask:

Mineral H Shampoo blandes med varmt vand (ca.  0,5 dl).

Hunden gøres helt våd og shampoo masseres ind i hud og pels og skal virke i 
mindst 5 minutter og skylles helt ud.

Conditioner blandingen tilsættes varmt vand (0,5 dl) så den er en creme der er 
lettere at arbejde med. blandes godt sammen.

Som med Shampoo masseres blandingen ind i hud og pels og skal virke i 
mindst 5 minutter.
Skylles helt ud.

HUSK:  Hunden må ikke lufttørres!  Tør i håndklæde 20 – 30 min. Og føntør 
derefter.

BEH105
Uld og filter 

”På vej til voksenpels”

Behandlingerne indeholder følgende:

Shampoo:
Mineral H Shampoo 60 ml
2  flasker

Conditioner:
Mineral Red Derma Plus 15 ml
Black Passion Mask 02 15 ml
PH Balance 10 ml
Orange Mask 15 ml
Gingko Oil 5 ml
1  Flaske + 1 Krukke

Pris for 4 behandlinger  Kr.   300,00

Mineral H Shampoo
Mod hårtab, skæl, besværlig og 
kedelig pels. Indeholder 
udtræk af moderkage der bl.a. 
stimulerer hårenes vækst

Mineral Red Derma Plus
Denne Conditioner giver 
dyb pleje til hud og pels 
med indhold af Keratin og 
Nælde.

Black Passion Mask 02
En maske der genopbygger 
hårenes interne balance og 
forhindrer ældning af pelsen. 
Indeholder Argan Olie med Vitamin 
E samt Beta Caroten der giver ny 
energi til pelsen. Modvirker UV-
stråler

4  Behandlinger (vask hver 14. dag):

Det ene sæt flasker indeholder 1 vask og det 
andet  sæt indeholder 3 vask.
Efter 1. vask hældes ca 60 gram shampoo i den 
tomme flasker.  Tiksvarende 60 gram 
conditioner blanding i en skål.
Husk af ryste blandingerne grundigt først.

Behandlingen er udviklet med brug af produkter, 
der tilsammen giver fuld pleje af hud og pels, 
samt hjælper med at fjerne uld og filtrer ved 
børstning. Alle produkter kan købes separat, men 
vi har lavet en samlet ”pakke” med 4 x vask.

PH Balance
En balsam mod sensitiv 
hud. Naturlige olier og 
vitaminer genopbygger 
hudens naturlige 
beskyttelseslag og giver 
fuld pleje.

Gingko Biloba Oil
Modvirke ældning.
Virker naturligt 
afslappende for muskler, 
anti-inflammatorisk og 
hjælper blodcirkulationen

Orange Mask
En Maske/Conditioner 
der genopbygger og 
plejer pelsen. Virker 
mod hårtab.

Tlf:  50909603 / 40563762


