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Uld og filter

Hvordan er vores hjælp til behandling af pelsen som vi kalder ”Uld og Filter” opstået?

Når en hvalp bliver omkring 7 mdr. gammel begynder hårsækkene at udvikle nye hår. Fra at hver hårsæk 

indeholder nogle få sekundære (mindre) hår, vil det primære hår (den lange pels hunden får) begynde at vokse 

frem. Samtidigt kommer der i samme hårsæk mange ny sekundære hår – op til  7 for langhårsracer. Disse mange 

nye hår vokser i forskellig længde og undervejs filtrer de sammen.

For en del år siden blev vi kontaktet af en udstiller der var ved at give op. Som de fleste oplever, så kunne hun 

bruge timer på at ordne pelsen for at starte forfra næste dag med nye filtrer.

Så enten fandt vi en hjælp ellers ville hun klippe pelsen af sin hund!

Sammen med Iv San Bernard fandt vi en blanding af conditioners og en olie som med hver deres egenskaber 

kunne hjælpe med at få styr på pelsen under udviklingen af de nye hår. Dette blev til behandlingen:  ”Uld og 

Filter”.

Behandlingen består af 4 x vask med en shampoo og derefter en conditioner blanding, hvor der vaskes med 14 

dages mellemrum.

Gennem de 4 behandlinger vil hud og pels kunne optage mere og mere af de proteiner, mineraler og vitaminer 

som giver en sund og elastisk pels samt en hud der fungerer optimalt med sunde hårsække og et godt 

immunforsvar. Når fuld elasticitet er opnået er chancen for at overstrække hårene under børstning betydeligt 

mindre. 

Hvad består ”uld og filter” af:

Mineral H shampoo hjælper mod hårtab. Den indeholder bl.a. udtræk af moderkage fra Schweiziske køer der 

styrker hårvæksten (i Schweiz er medicingivning til køer forbudt, og der er derfor ikke medicinrester i 

produktet).

Conditioner blanding:

Orange Mask regulerer produktionen af talg (fedt) på hudlaget, virker mod hårtab og stress og giver elasticitet 

til hårene.

PH Balance med naturlige olier og vitaminer. Den genopbygger hudens og hårenes naturlige beskyttelse og 

giver fuld pleje også til følsom hud. Den absorberes hurtigt af hårsækkene.

Mineral Red Derma Plus giver dyb pleje af hudlaget og hårene med indhold af Keratin og Nælde.

Black Passion Mask 02 med biologisk Argan Olie fra Marokko samt udtræk af stamceller fra vinstokke. 

Genopbygger pelsen samt virker mod ældning.  Mask 02 giver beskyttelse mod UV-stråler.

Pure Extracts af Ginkgo Biloba Oil. Olien er kendt for antiinflammatorisk virkning og mod ældning af hudlaget. 

Ginkgo Biloba styrker blodcirkulation og regulerer talgproduktionen. 

”Uld og Filter” har hjulpet mange igennem den vanskelige periode med pelsudviklingen fra slutningen af 

hvalpetiden.  Hvis man senere kommer igennem en ny periode med pelsproblemer, kan man med fordel bruge 

en behandling mere.


