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  Zdravé a čisté zuby



Zubní hygiena je stejně důležitá jak pro nás, tak i pro naše 
domácí mazlíčky.
Pravidelná péče o zuby vašeho domácího mazlíčka za-
brání problémům s vývojem a pomáhá udržet mazlíčky 
zdravé. Současně působí jako prevence před stresující  
a nákladnou veterinární léčbou. Hlavními příčinami problé-
mů se zuby je nedostatek pravidelného režimu zubní péče  
a podávání nevhodné stravy.

Prohlídka zubů
Pravidelné prohlídky zubů spolu s denní péčí o zuby pomo-
hou udržet zuby vašeho mazlíčka čisté a zdravé.

1)  Vytáhněte horní pysk

2)  Nechte mazlíčka pas-
tu ochutnat (pro něj 
to bude příjemný zá-
žitek, neboť pasta je 
velmi chutná)

3)  Navykněte mazlíč-
ka na to, že má něco  
v tlamě. Třete prs-
tem vnější plochu 
zubů. Špičáky nechte 
až naposledy, neboť 
jsou nejblíže čumáku  
a pokud odmítá do-
tyky na některé zuby, 
budou to tyto.

4)  Jakmile je mazlíček 
zvyklý na pohyb prs-
tu po jeho zubech, 
zkuste čištění pomo-
cí zubního kartáč-
ku – pokud možno, 
čistěte horní i spodní 
zuby, včetně vnitřních 
stran.

5)  Toto opakujte každý 
den, nejméně však 
dvakrát týdně.

Zubní plak   
Pokud zuby vašeho mazlíčka vypada-
jí takto, pak je jasné, že trpí zubním 
plakem. Zubní plak je častým problé-
mem. Zubní plak se obvykle hromadí 
v okolí dásní, ale může se vyskytovat  
i na jiných místech, zejména tam, kde 
zvíře špatně dosáhne jazykem. Zub-
ní plak můžete odstranit pečlivým  
a pravidelným čištěním zubů. 

Zdravé zuby  
Zdravé zuby by měly být lesklé  
a smetanové/bílé barvy, bez skvrn na 
povrchu. Dásně by měly být růžové  
a špatný dech by měl být v minimální 
míře.

Zubní kámen   
Pokud zuby mazlíčka vypadají takto, 
doporučujeme navštívit veterinárního 
lékaře. Vaše zvířátko trpí zubním ka-
menem. Zubní kámen je výsledkem 
kalcifikace zubního plaku. Všude tam, 
kde se vyskytuje zubní plak, může se 
vytvořit zubní kamen. Zubní kámen 
nelze odstranit pomocí kartáčku,  
v této chvíli je již nutné navštívit veteri-
náře, který kámen odstraní. 

Zubní hygiena je důležitá Jak čistit zuby vašeho mazlíčka



Nejlepší je čištění kartáčkem alternativy k čištění kartáčkem

Zubní pasta s játrovou příchutí 100g 
Poskytuje kompletní ochranu zubů vašeho psa anebo 
kočky. Pasta působí proti zubnímu plaku a napomá-
há předejít vzniku zubního kamene. Výsledkem jsou 
zdravé zuby a svěží dech vašeho mazlíčka. 
Působení proti zubnímu plaku: různé druhy bakte-
rií a proteinů obsažených v krmivu způsobují plak 
na zubech. Zubní pasta obsahuje enzymy (proteáza  
a glukóza oxidázy), jež bojují se škodlivými bakteriemi 
a zabraňují tak vzniku zubního kamene. 
Boj proti vzniku zubního kamene obsahujícího kalci-
um: Beaphar zubní pasta obsahuje složky, které na 
sebe kalcium navážou a zabrání tak vzniku zubního 
kamene. 

Zubní kartáček 
Zubní kartáček Beaphar v kombinaci s Bea-
phar zubní pastou zajistí dokonalou péči  
o zuby vašeho psa anebo kočky. Abyste pře-
dešli špatnému dechu a tvorbě zubního ka-
mene, je nutné čistit jim zuby pravidelně  
a odstranit tak zubní plak již v rané fázi.
Tento oboustranný zubní kartáček lze použít 
pro všechny velikosti a plemena psů. Prak-
tická měkká rukojeť zajistí, aby vám kartáček 
neklouzal v ruce v průběhu čištění. Kartáček 
je speciálně navržen tak, aby dokonale vy-
hovoval tvaru zubů psa i kočky. Různé délky 
štětinek usnadňují čištění a čistí zuby vašeho 
mazlíčka i na špatně dostupných místech. 

Zubní pasta + kartáček Beaphar 
Zubní kartáček Beaphar v kombinaci s Beaphar 
zubní pastou zajistí dokonalou péči o zuby vaše-
ho mazlíčka.

Kartáček na prst 
Tento zubní kartáček 
výborně padne na váš 
prst, takže je snadné 
dostat se do všech míst 
v tlamě zvířete a lehce 
tak odstranit zubní plak. 
Před čištěním zubů 
svého mazlíčka uklid-
něte vlídným a tichým 
hlasem. Ústní hygiena 
je součástí péče o zvíře  
a pro dosažení maximál-
ního efektu by měla být prováděna každý den.

Zubní gel s aplikátorem 100g 
Čisté zuby a svěží dech bez použití kartáčku! 
Beaphar zubní gel s játrovou příchutí zajišťuje 
každodenní ochranu zubů vašeho mazlíčka. Gel 
působí proti zubnímu plaku a předchází vzniku 
zubního kamene. Výsledkem jsou zdravé zuby  
a svěží dech vašeho mazlíčka. 
Zubní gel obsahuje 3 enzymy (proteázu, amylog-
lukosidázu, glukózooxidázu). 
Působení proti zubnímu plaku: různé druhy bak-
terií a proteinů obsažených v krmivu způsobují 
plak na zubech. Beaphar zubní gel obsahuje en-
zymy, jež bojují se škodlivými bakteriemi a za-
braňují tak vzniku zubního kamene. 
návod k použití: aplikujte tenkou vrstvu gelu na 
všechny zuby. Začněte u zadních zubů a postupuj-
te k předním. Není problém, pokud vám ukápne 
část gelu – váš mazlíček je pomocí jazyku nanese 
na zuby. 

Zubní pudr s mořskou řasou 75g 
100% přírodní jemně drcený prášek z mořské 
řasy, který díky vysokému obsahu stopových 
prvků, polysacharidů a aminokyselin neutrali-
zuje zápach z dutiny ústní a pomáhá udržovat 
zdravé zuby a dásně. 
dávkování: kočky a malá plemena psů (méně 
než 10kg): 1/2 odměrky; střední plemena psů  
(10 - 25 kg): 1 odměrka; velká plemena psů (nad 
25 kg): 1,5 odměrky 
návod k použití: smíchejte s denní dávkou kr-
miva vašeho psa nebo kočky. V domácnosti  
s více mazlíčky krmte každé zvíře odděleně. 
Složení: Hnědé mořské řasy.
 

Ústní voda 250ml 
Neutralizuje nepříjemný zápach z úst psů  
a koček. Je určena k přidání do pitné vody vašeho 
mazlíčka. 
Působí proti zubnímu plaku, zubnímu kameni  
a bakteriím. Obsahuje enzym proteázu. 
Je vhodná pro štěňata a koťata od 6 měsíců věku.
návod k použití: každý den přidejte 10ml ústní 
vody Beaphar do 1000 ml pitné vody psa anebo 
kočky. 



Když je problémem zápach z tlamy Funkční doplňky stravy

Sprej pro svěží dech 150ml 
Čistí zuby a dodává svěží dech. Jedná se o snadno 
použitelný produkt (nevyžaduje použití zubního kar-
táčku), který zanechá ústní dutinu vašeho mazlíčka 
v dobrém stavu, čistí zuby a dásně, odstraňuje zubní 
plak a zbytky potravin, ničí škodlivé bakterie a udržuje 
svěží dech. 
Boj proti zubnímu plaku: ničí škodlivé bakterie, které 
způsobují zubní plak. 
Boj proti zubnímu kameni: zabraňuje tvorbě zubního 
kamene. 
V kombinaci s pravidelným čištěním zubů Beaphar 
zubní pastou zvýšíte účinnost tohoto výrobku na ma-
ximum. Do dvou týdnu byste měli pozorovat zlepšení 
dechu vašeho mazlíčka. 
Obsahuje 3 enzymy (proteázu, amyloglukosidázu, 
glukózooxidázu). 

Tablety pro svěží dech 40 tab.
Neutralizují špatný dech a specifický zá-
pach zvířat – tělesný zápach, zápach z výkalů, 
nadměrný zápach v období hárání (pomáhá 
předcházet nechtěné pozornosti samců). Obsa-
hují chlorofyl - přírodní zelené barvivo z bylinek. 
dávkování: 
kočka  tableta 1x denně
pes  do 10kg  tableta 1x denně 
  10-25kg tableta 2x denně
  25-45kg tableta 3x denně
  nad 45kg tableta 4x denně

dentální tyčinka pro malé psy (5-10kg) 
dentální tyčinky pro střední a velké psy (nad 10kg) 

Doplňkové krmivo pro psy od 4 mě-
síců věku.
Beaphar dentální tyčinky obsahují 
celou řadou vysoce účinných látek: 
Mořské řasy – osvědčená forma k od-
stranění příčin zubního kazu a zápa-
chu, aktivní látky proti zubnímu kame-
ni a skvrnám - zabrání ulpívání plaku 
a tvorbě zubního kamene, takže zuby 
psa anebo kočky budou silné, zdravé 
a bez skvrn.
Extrakt ze zeleného čaje – udržuje 
psí dech bez nepříjemných pachů.
Tyto dentální tyčinky ve tvaru hvěz-
dice jsou zdrojem „super potraviny“ 
Spirulina, jež pomáhá přirozenou 
cestou pečovat o tlamu mazlíčka 
a čistit zuby nejen v průběhu žvýkání 
tyčinky, ale i dlouhou dobu po požití.
Je přírodním zdrojem živin, vitaminů, 
minerálních látek a podporuje správ-
nou funkci imunitního systému a při-
rozenou obranyschopnost. 
Aktivní látky: hnědá mořská řasa, 
Spirulina, extrakt ze zeleného čaje, 
hexametafosfát sodný, zinek.
návod k použití: 1x tyčinka denně 
jako pamlsek nebo odměna.
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Kompletní zubní péče pro psy a kočky 
Pravidelná péče o zuby vašeho domácího 
mazlíčka zabrání problémům s vývojem  
a pomáhá udržet vaše psy a kočky zdravé. 
Současně působí jako prevence před 
stresující a nákladnou veterinární léčbou.

Pasta · Kartáček · Gel · Sprej · Tablety

Osobní strážce
zajistí ochranu dásní, měkkých tkání,
svěží dech a zdravé a čisté zuby

Beaphar Eastern Europe s. r. o.
Revoluční 1381/III.
290 01 Poděbrady
info@beaphar.cz
www.beaphar.cz


