
Enzymatyczna pasta do zębów dla psów i kotów

Regularne mycie zębów zwierzęcia za pomocą enzymatycznej pasty Francodex pomoże zapobiec
tworzeniu się płytki i kamienia nazębnego, eliminować nieprzyjemny oddech i usunąć resztki
jedzenia. Połączenie enzymu i granatu (źródła witaminy C) ogranicza ilość bakterii i rozwój płytki i
kamienia nazębnego. 

Jeden ze składników - węglan wapnia - ma właściwości ścierające, dzięki czemu skutecznie czyści
zęby, nie uszkadzając szkliwa. Jest to istotne, aby regularnie dbać o higienę jamy ustnej zwierzęcia
już od młodych lat, aby zapobiec tworzeniu się kamienia nazębnego i zminimalizować ryzyko
wystąpienia problemów z zębami i dziąsłami. 

Przygotuj swoje zwierzę do użycia pasty. Zapoznaj zwierzę ze smakiem i zapachem produktu. Zacznij
przyzwyczajać zwierzę najlepiej od maleńkości, póki nie pojawią się pierwsze zęby.

Szczotkowanie: nałóż niewielką ilość pasty na palec i pozwól psu ją zlizać. Teraz nałóż niewielką
ilość pasty na szczoteczkę i również podaj psu w celu zlizania. Ma to na celu zaznajomienie
zwierzęcia ze smakiem pasty i z dotykiem włosów szczoteczki. 

Używaj każdego dnia. Podnieś policzek zwierzęcia i rozprowadź pastę w ilości wielkości ziarenka
grochu bezpośrednio na dziąsło za pomocą szczoteczki. Używając szczoteczki, stosuj okrężne ruchy,
jednocześnie przytrzymując żuchwę. Pastę nałóż na każde dziąsło i szczotkuj przez 30 sekund. Nie
spłukiwać.

 

Zestaw składa się z pasty do zębów oraz szczoteczki. Zawsze pamiętaj, by zapewnić zwierzęciu
dostęp do świeżej wody.

Skład: węglan wapnia, woda, gliceryna, oksydaza glukozy, tripolifosforan sodu

Dodatki/kg: dodatki technologiczne: emulgator konserwant - przeciwutleniacz, dodatki sensoryczne:
ekstrakt z granatu (Punica granatum) 2000 mg - olej z nasion pietruszki 100 mg - olej cynamonowy
100 mg - olej anyżowy 200 mg - olej eukaliptusowy 100 mg

Składniki analityczne: białko surowe 0,1%, tłuszcz surowy 0,9%, włókno surowe 0,5%, popiół surowy
43,6%, wilgotność 39,9%

Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od światła i wilgoci.

Nie podawać szczeniętom i kociętom poniżej 3 miesiąca życia. Produkt przeznaczony wyłącznie dla
zwierząt.

Produkt nie jest lekiem

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. 


