
ALT TIL PLEJE AF HUND OG KAT 

AT BADE
HUNDEN

Når hunden trænger til et bad, er det rart at 
have de rigtige produkter ved hånden. Frontline 
Pet Care tilbyder en serie af plejeprodukter og 
gode råd til når du skal bade din hund. 

   HVORNÅR SKAL JEG VASKE MIN HUND? 
 

  Hunden skal vaskes efter behov. Det kan være en fordel at vaske sin 
hund hvis den: 

   lugter   klør sig
   har skæl  har allergi
   er snavset eller mudret   skal til udstilling eller konkurrence

Brug produkter, som er specielt beregnet til hundens hud og pels.

VÆLG DET RIGTIGE PRODUKT 

Fra 2 måneders alderen – gerne 
med en speciel hvalpeshampoo. 
Det gør det lettere at bade den 
voksne hund, hvis den har lært 
det tidligt i livet. Badet kan 
også bruges som en hyggestund 
sammen med hunden.

Jeg har en 
hvalp – hvor 
gammel skal 

den være, før 
jeg begynder at 

vaske den?
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Det er nemmere at sæbe hunden 
ind, hvis shampooen i forvejen er 
skummet op i en skål.

Hunden kan have det svært, med de første par gange den skal bades. 
Efter nogle gange vænner den sig til det og nyder måske endda at 
blive vasket. For at undgå alt for meget kaos på badeværelset er det 
vigtigt at organisere og forberede badet:

Vær bestemt, men nænsom, og tal roligt til hunden. Kontroller, at 
vandet har den rette temperatur, og brug håndbruseren over hele 
hundens krop. Vær forsigtig omkring øjne, ører og næse. 
 
 
 
 

 TØR OG BØRST – FÆRDIG!
  Tør hele pelsen omhyggeligt – du kan bruge en hårtørrer, hvis 
hunden ikke er bange for lyden.

  Børst hele pelsen igennem igen, så alle filtrede partier er væk. 

UNDGÅ UNØDIG STRESS 
Fortvivl ikke, hvis hunden ruller sig på gulvet eller på jorden efter badet 
– børst den bare igen!

GODE RÅD FØR BADET... BADETID!

 EGNE 
  FORBEREDELSER
Brug et forklæde eller tøj, som tåler 
vand. Din hund vil med garanti ryste 
vandet af sig efter badet.

 KLARGØR BADEVÆRELSET 
Læg en skridsikker måtte i badekarret eller brusenichen for at 
undgå, at hunden glider.

 

 KLARGØR HUNDEN 
Børst pelsen omhyggeligt igennem før badet. Du kan beskytte 
ørerne ved at sætte vat i dem – hvis hunden tillader det.

TJEKLISTE: 
Hundeshampoo 
Børste 
2-3 håndklæder 
Gulvklud, svaber 
eller lignende 
Skål

TIP 

Væn hunden til rindende vand og til 
at komme i badeværelset. Ros den 
og beløn den med en godbid.

Min hund 
 er meget 

nervøs


