Hur ska jag tvätta min Biewerterrier?
Biewer- hårvård består av enkla procedurer: regelbunden tvätt, kamning och korrekt näring. Det
verkar som om allt är väldigt enkelt. Mycket enkelt. Men bara vid första ögonkastet. Jag tänker titta
på det lite mera detaljerat..
Vad är rätt tvätt för Biewerterriern?
Biewer ska tvättas en gång på 7-10 dagar. Konstigt nog, ju torrare pälsen är, desto oftare behöver du
bada din hund. De silkestunna hårstråna hos Biewerterriern blir spröda och förlorar snabbt sin form
och fräschör utan regelbunden fukt. Biewer badas /tvättas i rinnande vatten. Bäst är att göra det i
duschkabinen eller i badkaret. Ställ hunden på en liten gummimatta eller en liten handduk så att
tassarna inte glider och hunden känner sig säker. Jag vill påminna en gång till att vattnet bör rinna.
Smuts och olja från pälsen ska tvättas bort, inte finfördelas över hunden om den tvättas i en liten
balja och badar där. Om du badar Biewern i handfat, tvättas smutsen inte bort. Det blir alltid en del
olja och konditioner kvar. Pälsen blir inte ren.

Biewer Taja visar hur en vovve ska göra :)

Jag rekommenderar att använda bara hundshampoo, pga att hundens hud-Ph är högre än
människans. Den ligger på ca 7, när människans ligger på 5,5. Det är ju stor skillnad! Schampo för
tvätt måste först spädas i vatten. Ta en kanna, en skål som du har bra grepp om eller en plastflaska.
Häll lite schampo och späd med vatten enligt anvisningen på förpackningen. Blanda ordentligt,
skaka ( om det är flaska) och blöt hundens päls och arbeta in. Applicera schampo två gånger och
skölj noggrant två gånger. Första gången som vi tvättar av oljan från pälsen är det för att skydda
hårstråna, andra gången rengör vi dessutom pälsen och sköljer den tills man hör ett karakteristisk
knirk/ljud.

Försök att inte blanda/rufsa upp håret när du tvättar Biewer. Händernas rörelser bör gå i riktning
med hårväxten från en bena på ryggen utåt sidorna och mötas på magen. Det finns inget behov av
att gnida håret, rörelserna ska vara jämna och långsamma.
När du tvättar Biewers huvud, se till att vattnet inte kommer in i öronen. Så slipper du öronbesvär!
Vi använder fortfarande rinnande vatten från duschen för att tvätta av schampot från hundens
huvud, men vi gör det ytters försiktigt! Och säkrar både hundens öron och näsa!
Schampo för husdjur kan vara av olika märke. Det finns så mycket att välja! Hundar gillar dock inte
schampo med stark doft, det som vi tycker är så gott. Kolla din närmaste hundaffär, där finns
mycket att välja bland! Tänker du ställa ut din Biewer, behöver du naturligtvis professionella
artiklar. Ta kontakt med mig så får du namn på vad jag tycker är bäst att använda :). Varje hundras
har sitt eget schampo, anpassat till hårtyp, hårlängd och färg! Det som var så lätt från början blir
mycket komplicerat nu, eller hur? Schampot skall sköljas mycket noggrant från pälsen med
rinnande vatten tills pälsen ger knirkande ljud under fingrarna. Tvättningen slutar med en balsam.
Det finns olika balsam för hundhår, dels sådant som behöver tvättas av och dels det som inte
behöver tvättas av. Jag föredrar den senare varianten. Om du väljer den första varianten späd ut ca
en eller två matskedar ( beror på pälslängden och behovet) av balsam i behållare med vatten enligt
anvisningen och applicera på pälsen. Fördela balsam i varje hårstrå i riktning mot tillväxt , Det tar
ca 5 minuter och sedan är det klart! Balsam ska inte “vattnas” över hunden! Bara på pälsen, så
undviker du mjäll och eksem!

Varför måste jag använda en balsam på pälsen?
För att underlätta kamning av trassliga hårstrån, så att håret inte trasslar och inte går sönder, så att
det skyddas från yttre irriterande ämnen.
Krama försiktigt ut det tvättade håret på hunden, linda in hunden i en handduk och häll hunden så i
famnen tills överflödig fukt absorberats. I det här fallet,gnugga inte på pälsen, utan tryck helt enkelt
på handduken på hundens kropp. När handduken är helt våt, byt till en annan, om det behövs.
Återigen ger vi tid att suga upp fukten från pälsen ,varefter vi fortsätter med att torka och kamma,
vilket jag kommer ta upp i ett senare inlägg.

