TIPS TIL HUNDE
Helosan original er perfekt til pleje af sarte hundepoter og er således også det allerførste,
du, som hundeejer, bør være opmærksom på, når vi taler om tips til hunde og de
firbenedes hudpleje. Huden på hundepoter ligner nemlig på mange punkter
menneskehud i den forstand, at den udtørres af kulde, sol, vand og vind. Derudover kan
ekstra stride vejrforhold som snevejr og dertilhørende vejsalt yderligere udtørre din
hunds poter, så de bliver ømme og i sidste ende revner. En god idé til forebyggelse af
tørre, revnede poter er at smøre dem dagligt og indtil hundens poter er genfugtede og
bløde igen. Ligeledes bør du være opmærksom på at genfugte din hunds albuer og haser,
der – på samme måde som poterne – ofte er ekstra udsatte for vind og vejr samt andre
ydre påvirkninger.

HELOSAN ® ORIGINAL SALVE TIL HUNDE
Et godt råd, når det drejer sig om tips til hunde og deres hudpleje er at vælge et produkt,
der både plejer, beskytter og lindrer den irriterede eller skadede hud. Til lindring og
pleje af tørre hundepoter, anbefales det at anvende rigelige mængder af Helosan original.
Hudsalven er kendt af rigtig mange danskere som ”kopattesalve”, idet den oprindeligt blev
udviklet til pleje og beskyttelse af køers sarte pattehud. Den kan dog også sagtens
anvendes til behandling af tør hud hos hunde, katte og andre dyr. Salven indeholder
fugtighedsbevarende såvel som blødgørende stoffer og er særdeles egnet til tør, følsom
og irriteret hud. Det er den blandt andet, fordi salvens unikke formel indeholder stoffer,
der ligner hudens naturlige barierrefedtstoffer.
Helosan original lægger sig som et tilgængeligt lag på din hunds hud, hvorved denne giver
huden tid til at genfugtes. Ved anvendelse af Helosan original til din hunds tørre hud, vil
du endvidere opdage, de behandlede områder vil blive mere modstandsdygtige over for

ydre påvirkninger som sol, vind, kulde og vand. Det vil sige nogle af de væsentligste ting,
når vi taler om faktorer, der kan give din hund tør hud på eksempelvis poterne.
Hos hunde med flade snuder, eksempelvis Mops og nogle Bulldog-racer, er det et
almindelig kendt problem, at huden omkring snuden kan blive tør og irriteret. Har du en
hund med flad snude, er det derfor en rigtig god idé at smøre denne jævnligt med
Helosan original for at fugte – eller genfugte – selv samme område.

Tips til hunde – Helosan® fodsalve
Sidst, men ikke mindst, i forbindelse med tips til hunde er det intensive fugtboost, hvis
f.eks. poterne er ekstra tørre. Hvis din hunds hud er ekstra tør, kan du således med stor
fordel behandle og pleje med Helosan fodsalve. Fodsalven indeholder karbamid og
mælkesyre, der fremskynder hudens genfugtning. Fodsalven er perfekt til pleje af poter,
der er blevet tørre og sprukne i forbindelse med f.eks. jagt eller andre lignende aktiviteter.

