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PETOSAN zestaw pasta i szczoteczka
do zębów dla psa M
Cena

52,30 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

117399

Kod producenta

117399

Kod EAN

7032574123499

Producent

PETOSAN

Opis produktu
PETOSAN zestaw pasta i szczoteczka do zębów M

Pasta do zębów dla psów w zestawie ze szczoteczką w rozmiarze M
(Zestaw zawiera szczoteczkę w rozmiarze M i 70g pasty Petosan)
Rekomendowana przez znanego na całym świecie "zaklinacza psów" Cesara Milana
Pasta do zębów Petosan pomaga usuwać płytkę nazębną i zapobiegać odkładaniu się kamienia nazębnego. Nie
wymaga spłukiwania.
Szczoteczka do zębów z podwójną główką zaprojektowana przez zespół stomatologów i lekarzy weterynarii
ułatwia odpowiednie czyszczenie zębów psa w warunkach domowych. Włosie szczoteczki skierowane jest ku
zębom i linii dziąseł, aby skuteczniej usuwać płytkę nazębną i czyścić jednocześnie zewnętrzne i wewnętrzne
powierzchnie zębów.
Przed pierwszym użyciem zwilż włosie szczoteczki letnią wodą, aby je zmiękczyć nałóż pastę do zębów na
szczoteczkę i delikatnie zacznij czyścić zęby swojemu psu lub kotu. Wykonuj krótkie ruchy ścierające i czyść
zęby po kolei, przechylając szczoteczkę z boku na bok podczas szczotkowania. Szczególną uwagę należy
poświęcić zewnętrznej powierzchni górnych zębów trzonowych.
Dostępne rozmiary zestawu:
"Toy" dla psów ras miniaturowych - do 3kg
"S" dla psów małych ras - 3 do 7kg
"M" dla psów średnich ras - 7 - 15kg
"L" dla psów dużych ras - powyżej 15kg
Pasta zawiera pirofosforany, które pomagają kontrolować kamień nazębny poprzez hamowanie jego tworzenia
się.
Petosan używa uwodnionej krzemionki, łagodnego ścierniwa, które ściera płytkę nazębną i poleruje
szkliwo. Występuje w postaci kryształów, małych i gładkich cząstek, które pozwalają uniknąć zużycia zębów.
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Pasta do zębów nie zawiera produktów pochodzenia zwierzęcego ani produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego, jedynie sztuczny aromat drobiowy.
Ale co najważniejsze, świetnie smakuje, dzięki czemu szczotkowanie zębów jest przyjemną ucztą dla Twojego
psa.
Składniki pasty do zębów: Aqua, sorbitol, uwodniony dwutlenek krzemu, kaolin, pirofosforan czteropotasowy,
glicerol, pirofosforan czterosodowy, guma celulozowa (guma karboksymetylocelulozowa), aromat, sacharyna,
benzoesan sodu.
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