PlaqueOff Animal – koerte ja
kasside tervemad hambad!
Paljude koera- ja kassiomanike
seas on levinud arvamus, et
loodus ise lahendab loomade
suuhügieeni probleemid — piisab,
kui anda neile kõvu närimisküpsiseid või -konte. Tegelikkuses
aga pole asjad nii lihtsad. Hambakivi on koertel ja kassidel üks
sagedasemaid terviseprobleeme.
Uuringud on näidanud, et kaheaastaselt on 80% koertest ja 70%
kassidest mõne hambahaiguse
tunnused.
Suletud ring
Hambakattu moodustavad suus
olevad bakterid ja toiduosakesed,
mis kinnituvad õhukese kihina
hammastele. Sellest kihist moodustub aja jooksul tugev hambakivi,
mis võib põhjustada põletiku. Aja
möödudes muutub põletikus igemetasku sügavamaks ja nii on veelgi
enam ruumi hambakivile ja bakteritele. Ravita jäänud põletikus hammas võib viia hamba väljalangemiseni. Eriti tõsiste juhtumite korral
võivad bakterid levida edasi ning
mõjutada ka teisi elutähtsaid organeid.
Täiesti looduslik abivahend
PlaqueOff Animal on rahvusvaheliselt patenteeritud loodustoode, mis
takistab hambakatu ja –kivi teket
ning vähendab bakterite hulka
suuõõnes. PlaqueOff Animal toimeaineks on looduslikult kasvav merevetikas D1070. Vetika toimeaine
imendub seedeprotsessi käigus
ning satub sülje koostisse, takistades hambakattu ja -kivi põhjustavate bakterite arengut.

PlaqueOff Animali lisamine igapäevaselt oma lemmiku toidu hulka
tagab
tervisliku
suuhügieeni.
Esimesi tulemusi on näha juba
pärast 4-nädalast kasutamist.
Testitud inimeste peal!
PlaqueOff Animali eelkäijaks on
ProDen PlaqueOff — toode, mida
inimesed juba aastaid on edukalt
kasutanud nii Rootsis kui paljudes
teistes maades. Kliinilised uuringud inimestel on näidanud, et 88%
kasutajatest vähenesid probleemid
hammastega ja hambakivi kas
kadus või selle hulk vähenes tunduvalt. Allesjäänud hambakivi oli
kergemini eemaldatav.
PlaqueOff Dental Bites —
merevetikat sisaldavad maitsvad
palakesed
Paljudele loomaomanikele juba
tuttava PlaqueOff Animal pulbri
kõrvale on nüüd jõudnud müügile
ka kahes suuruses PlaqueOff
Dental Bites maitsvad palakesed.
Kasside ja alla 10 kg koerte palad
on väiksemad ja neid peaks iga päev
andma 4-8. Üle 10 kg koerte palad
on pisut suuremad ja päevane kogus
vastavalt koera suurusele on 2-5.
Palakesi võib anda näpu vahelt
maiusena või lisada toidu hulka.
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“Hambakivi on nii kasside kui
koerte seas väga suur probleem ja
seda just eakamate loomade puhul.
Muuda enda jaoks harjumuseks
regulaarselt kord nädalas kontrollida oma lemmiku hambaid. Loom
harjub selle protseduuriga, samuti
on nii lihtsam avastada muudatusi
hammaste ja igemete seisukorras.
Nii koertel kui kassidel tagab
parima suuõõne hügieeni hammaste igapäevane harjamine.
Lisaks võib hammaste ja igemete
tervise tagamiseks ennetavalt iga
päev lisada toidule PlaqueOffi.
Koos iga-aastase regulaarse vaktsineerimisega võiks lasta loomaarstil
kontrollida
ka
looma
hambaid.”

Küsi PlaqueOffi tooteid oma
loomakliinikust!

