Pelspleje & soignering
Der findes rigtig meget information og mange forskellige erfaringer og mål omkring
cavalierens pelspleje og soignering. Megen information kan du bl.a. hente i bogen
Cavalieren. Mine erfaringer er dog ganske enkle. Generelt anbefaler jeg, at man allerede
fra hvalp lærer sin cavalier at få klippet negle, hår under poterne og at blive både vasket,
børstet og føntørret. Derved bliver pelsplejen ingen kamp men blot en hyggestund.
Generelt synes jeg hverken cavalieren fælder særlig meget eller har krævende pelspleje.
Vask
Vask din cavalier når du synes den trænger til det. F.eks. efter en regnfuld gåtur, hvor
pelsen er blevet godt beskidt eller når du synes den lugter af ”hund”.
Gennemsnitligt vasker vi Maggie en gang om måneden.
Efter vask føntør da din cavalier, evt. på et bord, så har du en god arbejdsstilling, og din
cavalier bliver på bordet.
Når du føntørrer pelsen kan du bruge en karte, dine fingre, og føntørre i pelsens retning.

Børstning
Pelsen omkring ørene kan filtrer – det er derfor vigtigt, at du ca. en gang ugentligt børster
pelsen og fjerner eventuelle filtrer. Tjek regelmæssigt om neglene trænger til at blive
klippet. Neglene må ikke være vokset så meget, at de krummer som ørnenæb – og de
skal klippes regelmæssigt for at undgå at blodårene vokser ud med neglene og for at
undgå blødning ved klipning.
Klip hårene mellem poterne så poterne er fri for hår.

Hvad skal du bruge?


Shampoo og balsam, evt. 2-i-1, til mellem lang pels. Udvalget er stort.



Karte - til at børstning af pelsen – køb den med dutter på, så gør den ikke ondt.



Underuldskniv/kam til at fjerne død underuld, f.eks. Furminator eller tilsvarende.



Neglesaks



Saks med buet skær hindrer klipning i poten – til hår under og rundt om poterne.



Beskyttelse mod lopper og flåter – f.eks. Frontline Combo eller Bayvantic Vet



Fiskeolie – sikrer blank pels og hindrer hudirritation



Tandrens - mod plak og tandsten, f.eks. plaque off (man kan også børste tænder)

