
ZESTAW DLA PSA
Szczoteczka do zębów i enzymatyczna pasta C.E.T. firmy VIRBAC pomaga:
·· usuwać płytkę nazębną ·· ograniczać powstawanie kamienia nazębnego ·· ograniczać nieprzyjemny oddech
■ Higienę jamy ustnej psa można rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ jej celem jest zapobieganie 
 chorobom zębów i przyzębia. Obejmuje ona codzienne szczotkowanie zębów.
■ Szczotkowanie zębów można rozpocząć od posadzenia psa na kolanach właściciela, który jednocześnie 
 przytula go, aby zmniejszyć stres; alternatywnie jedna osoba przytrzymuje i przytula psa, podczas gdy druga 
 osoba szczotkuje psu zęby.
■ Dla zwiększenia komfortu psa podczas szczotkowania właściciel powinien ustawić się przy jego boku, a nie 
 z przodu.
■ Następnie należy umieścić na palcu niewielką ilość enzymatycznej pasty C.E.T. firmy VIRBAC i pozwolić psu 
 spróbować jej (pasta jest o smaku drobiowym). Większość psów dobrze akceptuje smak pasty i kontakt z nią 
 może traktować jako coś przyjemnego.
■ Następnie należy podnieść wargi i nanieść niewielką ilość pasty na zęby i dziąsła palcem lub szczoteczką 
 nakładaną na palec.
■ Kiedy pies swobodnie pozwala na manipulacje w obrębie jamy ustnej, należy rozpocząć czyszczenie zębów 
 szczoteczką z miękkim, nylonowym włosiem. Jest to najskuteczniejszy sposób czyszczenia zębów psa, dzięki 
 któremu także dziąsła pozostają zdrowe.

■ Należy nałożyć niewielką ilość pasty na szczoteczkę z miękkim, nylonowym włosiem (wycisnąć na nią pastę) 
 i delikatnie szczotkować jeden lub dwa zęby, w tym linię dziąseł, małymi okrężnymi ruchami.
■ Za każdym razem stopniowo należy zwiększać liczbę mytych zębów do czasu aż wszystkie zęby zostaną 
 wyczyszczone podczas jednej sesji. Osiągnięcie tego etapu zajmuje zwykle 3-4 tygodnie.
■ Kiedy pies czuje się komfortowo podczas szczotkowania powierzchni policzkowej wszystkich zębów, należy 
 spróbować otworzyć mu jamę ustną i szczotkować powierzchnie wewnętrzne zębów.
■ Po zakończeniu szczotkowania można dać psu nagrodę, np. zabawkę, smakołyk, jak gryzaki VeggieDent 
 firmy VIRBAC.

SKŁAD PASTY DO ZĘBÓW:
Opatentowany podwójny system enzymatyczny C.E.T. (oksydaza glukozowa, laktoperoksydaza, tiocyjanian 
potasu), łagodne składniki o właściwościach polerujących o aromacie drobiowym (uwodniona krzemionka, 
dwutlenek tytanu, bezwodny fosforan dwuwapniowy), gliceryna, sorbitol.

PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Numer serii i termin ważności: na tubie pasty do zębów.
Dystrybutor: VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 855 40 46
Producent: VIRBAC - 06516 Carros Cedex - Francja


