
De complete lijn van Jean Peau producten is samengesteld uit natuurlijke ingrediënten, zon-
der parabenen. Al onze shampoos en conditioners zijn geconcentreerd. Dit houdt in dat wij 
altijd adviseren deze verdund te gebruiken. Nooit onze producten puur gebruiken; dat is niet 
goed voor uw huisdier.            
   
Aanlengen kunt u op diverse manieren. Het gemakkelijkste is om een oude frisdrankfles van 
1,5 liter te nemen en deze goed schoon te maken. Doe daar dan 1 a 2 pinkdiktes van ons 
product in naargelang de grootte van de hond en vul dit aan met lauwwarm water. Hiermee 
creëert u 1,5 liter shampoo zodat u uw huisdier heel fijn kunt wassen. We hebben ook spe-
ciale mengflessen. Dit werkt hetzelfde: tot aan het streepje vullen met product en aanlengen 
met lauwwarm water. Altijd even schudden voor gebruik.       
         
Was het huisdier altijd 2x. Maak de vacht nat. Gebruik voor de eerste wasbeurt de helft van 
het gemaakte shampoomengsel en verdeel dit gelijkmatig over de vacht van uw huisdier. 
Goed inmasseren en daarna uitspoelen. Dan de rest van het shampoomengsel gebruiken 
voor de 2e wasbeurt, meteen erna. Even laten intrekken (liefst 3-4 minuten, langer mag, kor-
ter is geen probleem) en wederom goed uitspoelen.        
        
Wil hij nog zuiniger werken, dan kunt u ook ervoor kiezen om een 500 ml sprayflacon te ge-
bruiken. Ook hierin een pinkdikte shampoo, aanlengen met lauwwarm water. Op deze manier 
zorgt u ervoor niet teveel water te gebruiken. Spray het shampoomengsel tussen de vacht, 
bij voorkeur tegen de haarrichting in. Op die manier wast u veel zuiniger en kunt u met een 
500 ml net zoveel of zelfs meer wassen dan met een liter of 1,5 literfles.    
         
Na het wassen kunt u de hond droogmaken, maar u kunt ook een crèmespoeling gebruiken. 
Dit doet u op dezelfde manier als bij de shampoo: verdund. De crèmespoeling kunt u een 
paar minuten goed laten intrekken en dan goed uitspoelen. Maar u kunt deze ook in de vacht 
laten zitten. Als de temperatuur langere tijd boven de 20 graden is, vormt deze dan een fijne 
bescherming. De vacht wordt dan minder droog en gaat ook minder verkleuren. U heeft dan 
niet alleen een volledige verzorging, maar ook een Uv-filter. Als een hond veel klitten heeft en 
u wil de hond niet straffen door veel te moeten kammen, kunt u ook een crèmespoeling ge-
bruiken. Zet de hond dan met klitten in bad. Klitten zijn hierna gemakkelijker uit te borstelen. 
Vervilting krijg je op deze manier echter nooit verholpen!       
       
Wil u maar een klein deel van de hond wassen en niet de hele hond, gebruik dan in plaats van 
leidingwater gedistilleerd water, gekookt water of flessenwater. Dan kunt u de aangelengde 
shampoo namelijk langer bewaren. Leidingwater gaat na een week stinken, met gedistilleerd, 
gekookt of flessenwater heeft u daar geen last van. Dit geldt ook voor kleine honden. Op die 
manier kunt u de aangelengde shampoo op een later tijdstip nog een keer gebruiken (maxi-
maal 3 weken).
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