g?
Vakkundige hulp nodi
Indien u vragen heeft,
schroom dan niet om contact met mij op te nemen
voor een gratis en vrijblijvend advies.
Voor een vakkundige en
complete behandeling maak
ik graag een afspraak met u.
Vriendelijk groetend,
LILIAN

Honden met een lange vacht vaak met onderwol die op de
huid zit en klitten veroorzaakt zoals een :

Malterser, Shi-tzu, Laso Apso, Tibetaanse terriër,
Yorkshire terriër en z.g. Boomers

Behandelen met een poedelborstel of te wel slicker in
combinatie met een grof getande kam;
Met een grof vachtklittenmes kunt u aanwezige klitten verwijderen en met een fijn vachtklittenmes de
onderwol behandelen.
Honden met een korte vacht en stokharigen zoals een:

Jack-Russel, Bull terriër, Beagle en Labrador

Behandelen met een speciale rubber handschoen of
matje met stevige langere nopjes;
Stokharige honden met een onderwol dienen behandeld te worden met een z.g. ferminator.
Honden met een ruiende lange haren en onderwol zoals:

Herderachtigen, Keesachtigen, Golden retrierver en
Chi-huahua:

Behandelen met een poedelborstel of te wel slicker in
combinatie met een grof getande kam voor grote honden en een middel grof getande kam voor kleine honden;
Langharige delen zoals borst, staart, dijen etc. behandelen met een grote klittenkam met lange tanden.
Daarna afwerken met een kam, hark of slicker.
Honden met ruwharige vachten zoals een:

Snautzer, Tekkel, Jack-Russel en Border terriër
Behandelen met een grove kam voor de grote lichaamsdelen;
Behandelen met een slicker voor de poten e.d.;
Gebruik bij een trimhond nooit een kam waarin een
mes(je) zit of een scherp trim-mes omdat de haren
dan veranderen in een zachte wollige vacht.
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Met de handen
in het haar...
Een doos vol met borstels en kammen,
maar géén enkele die uitkomst biedt?
Hebt u genoeg van al die losse haren in
huis?
Bent u die venijnige klitten in de vacht en
het onnodig pijnigen van uw huisdier beu
tijdens het ontklitten?

In de laatste 20 jaar heeft er een revolutie
plaatsgevonden op het gebied van (nieuwe) hondenrassen en kruisingen met hele diverse en soms
complexe vachteigenschappen.
Eén standaard borstel, kam of verzorgingsproduct bestaat hiervoor helaas niet. Gelukkig zijn
er wel voldoende en goede producten in omloop.

Handige tips voor alle vachten
Iedereen vindt het prettig als de hond er netjes
uitziet en fris ruikt. Daarvoor is een regelmatige
wasbeurt nodig, waarbij het volgende van belang is:
Zorg vóór dat u de hond gaat wassen dat er geen
knopen aanwezig meer zijn in de vacht. Nl. bij het

Dagelijks krijg ik klanten in mijn trimsalon

inmasseren van shampoo en het droogwrijven ook

die letterlijk en figuurlijk met hun handen

b.v. na een wandeling waarbij de hond nat is gewor-

in het haar van hun trouwe viervoeter zit-

den veranderen, aanwezige knoopjes in grote klit-

ten en vragen zich daarbij af of dit niet

ten;

anders kan.
Met deze folder geef ik advies en maak ik
u wegwijs in het oerwoud van vachtverzorgingsproducten en zal daarmee mogelijk
een positieve bijdrage leveren aan de
vachtverzorging van uw hond (of kat).

Begin met de dagelijkse vachtverzorging bij puppy’s en jonge honden zo vroeg mogelijk om hen
vertrouwd te maken met alle handelingen, waarbij het volgende van belang is:
U bent de baas ook al geeft u hond aan even
geen zin te hebben in kammen en borstelen;
Zorg ervoor dat u positief afsluit. Uw hond
heeft waarschijnlijk een favoriet lichaamsplekje
om aangeraakt te worden. Kam of borstel dit
favoriete lichaamsplekje als laatste en beloon uw
hond met iets lekkers;
Staak nooit uw handelingen ook al werkt uw hond
niet mee. Doet u dit toch dan zal de hond zijn
frustratie (grommen, bijten, tegenwerken) zien
als een overwinning en zal de strijd de volgende

Gebruik bij een langharige vacht eerst een zachte

keer weer aangaan.

shampoo en daarna een crèmespoeling;
Er zijn ook crème-sprays in de handel die u zowel op
een natte alsook een droge vacht kunt spuiten,

Op de achterzijde van deze folder treft u pro-

waardoor het kammen en borstelen een stuk gemak-

ductinformatie aan. (z.o.z.)

kelijker gaat.
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