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W sklepach można teraz kupić wszystko dla naszych pupili: legowiska, zabawki,
podkłady, szampony, odżywki, napuszacze i wiele wiele innych. Wśród tych
akcesoriów znajdują się również szampony bez spłukiwania zwane inaczej
szamponami do stosowania na sucho.   
Często spotykam się z pytaniem jak działa taki szampon, kiedy go stosować i po
co?  
Kąpiel psa kojarzy się nam zazwyczaj z mokrą, brudną łazienką, stertą mokrych
ręczników i uciekającym czworonogiem, bardzo często nasze psy czy koty robią
wszystko byle by uniknąć kąpieli – i w niektórych sytuacjach jest na to
alternatywny sposób.  Nic nie zastąpi tradycyjnej pielęgnacji sierści naszego
czworonoga aby była zdrowa i lśniąca ale w sytuacjach awaryjnych czy
kłopotliwych można się ratować „suchymi” szamponami.  
 
Kiedy najczęściej stosujemy suche szampony: 
Najczęściej stosuje się suche szampony na wystawach czy konkursach
groomerskich – często się zdarza, że przed wystawą albo przed wyjściem na
ring przydarza się naszemu psu przykra niespodzianka, która może
spowodować obniżenie oceny sierści naszego pupila.   
Wtedy warto sięgnąć właśnie po suchy szampon, dzięki któremu bez
konieczności moczenia całego psa wyczyścimy problematyczne miejsce.  
 
Zdarzają się też sytuację kiedy nasz pies jest chory czy stary i nie chcemy
narażać go na jeszcze większe niepotrzebne stresy związane z kąpielą a jego
sierść wymaga odświeżenia czy pozbycia się np. problematycznych kołtunów
aby zapobiec odparzeniom czy innym chorobą skóry.  
 
Podobna sytuacja ma miejsce u suk w połogu, najczęściej u psów długowłosych
po porodzie kondycja włosów jest w bardzo złym stanie a ciężko oderwać młodą
mamę od maluchów na czas potrzebny na kąpiel, nawilżenie, czesanie czy
suszenie. I tu też można ratować się suchym szamponem aby poprawić
kondycję sierści.  To samo gdy zdarzy się jakiś wypadek i musimy wykąpać
młode szczenię przyda się posiadanie szamponu do stosowania na sucho –
przyzwyczajamy szczeniaka do pielęgnacji nie narażając go na różnego rodzaju
choroby spowodowane zbyt wczesną kąpielą.



Suchy szampon jest też fajnym sposobem na wyczyszczenie psa np. 
po spacerze – gdy odświeżenia wymagają np. tylko łapy czy pysk naszego 
pupila. Bardzo często pies brudzi się również przy jedzeniu i wtedy rewelacyjnie 
sprawdzą się np. pianki do czyszczenia pyszczków bez spłukiwania. 
 
Taki szampon też bardzo dobrze sprawdzi się w podróży gdy nie mamy dostępu 
do wody. 
 
Ostatnia sytuacja kiedy suchy szampon naprawdę się sprawdza to gdy nie mamy 
możliwości dokładnie wysuszyć psa a jest np. niska temperatura – nie szkodząc 
mu i nie narażając na zachorowanie możemy go wykąpać. 
 
Jakie są rodzaje suchych szamponów: 
W formie pudrów – jest to najlepsze rozwiązanie dla psów o gęstym i niezbyt 
długim włosie – najczęściej poza oczyszczeniem włosa również go usztywnia i 
napusza – polecamy taki szampon dla psów o białej czy jasnej sierści (west 
highland, white terier, bichon frise) ale również psom o puszystym włosie jak 
szpice, owczarki collie czy psom szorstkowłosym. Sposób stosowania jest 
bardzo prosty – najlepiej w pierwszej kolejności wyczesać psa, następnie 
rozpylamy szampon na sierść warstwami tak aby dotrzeć nim do skóry i 
pozostawiamy na kilkanaście minut (w tym czasie puder wchłania brud i 
tłuszcz) po czym dokładnie wyczesujemy go z sierści (zarówno z włosem jak i 
pod włos). 
W formie płynu, który się rozpyla albo bezpośrednio na sierść albo na rękawicę 
lub szczotkę i dokładnie wycieramy sierść, dzięki czemu ściągamy tłuszcz i 
zabrudzenia – i ten preparat sprawdzi się u większości psów a także u 
szczeniąt. Natomiast u psów długowłosych (york, chart afgański, seter), dobrze 
jest na szczotkę nałożyć watę, skropić ją płynem i tak oczyszczamy sierść i 
skórę psa (wymieniając w miarę potrzeby watę na szczotce), dzięki czemu nie 
spowodujemy powstania kołtunów czy splątań sierści. 
W formie pianki – takie szampony najczęściej stosujemy na niewielkie 
powierzchnie jak zacieki u psów na pyszczku czy łapy – nakładamy na sierść 
piankę i myjemy psa, następnie szczotkujemy i jeżeli jest taka konieczność 
wycieramy ręcznikiem. 
 
Jeżeli macie pomysł i uwagi jak jeszcze można wykorzystać suchy szampon 
zapraszam do podzielenia się opinią. 


