
Wielokierunkowe działanie:
Składniki produktu:
- zapobiegają powstawaniu osadu, płytki oraz kamienia  
 nazębnego,
- ograniczają populację bakterii w jamie ustnej i ich 
 zdolność przylegania do powierzchni zębów,
- likwidują natychmiast nieprzyjemny zapach z jamy  
 ustnej, działanie utrzymuje się do 12 godzin,
- działają łagodząco i kojąco na błonę śluzową jamy ustnej  
 i dziąseł. 
FreshAid może być stosowany wspomagająco:
- przy podrażnieniach, uszkodzeniach, nadżerkach
 i stanach zapalnych o różnej przyczynie, także w 
 przypadku skłonności do krwawienia z dziąseł,
- po zabiegach stomatologicznych – np. sanacja jamy 
 ustnej, korekcja dziąseł, ekstrakcje - składniki wspo- 
 magają gojenie. 
Substancje zawarte w żelu posiadają naturalne wła-
ściwości łagodzące i odkażające. Cienka warstwa 
żelu pomaga izolować zmienione tkanki od czynników 
drażniących. Polecany także przy leczeniu ortodon-
tycznym.

Może być z powodzeniem stosowany również u innych 
zwierząt towarzyszących:
- U małych ssaków i zwierząt egzotycznych – np. 
 wspomagająco w stanach zapalnych jamy ustnej u 
 gryzoni i królików, po zabiegach stomatologicznych.
- U koni – sprzyja gojeniu i działa łagodząco przy 
 podrażnieniu śluzówki po tarnikowaniu, po ekstrakcjach 
 i innych zabiegach stomatologicznych, urazach 
 i stanach zapalnych w obrębie jamy ustnej.

Sposób stosowania:
Codzienne stosowanie zapobiega tworzeniu się kamienia 
nazębnego.
Wystarczy nanieść kilka kropli na dziąsła lub do kieszonek 
policzkowych - dzięki wyjątkowej formulacji i konsystencji 
żel osadza się samoistnie na wszystkich powierzchniach 
jamy ustnej, również w miejscach trudnodostępnych np. 
przestrzeniach międzyzębowych. 

- W pro�laktyce kamienia nazębnego - najlepsze rezultaty 
 uzyskuje się stosując produkt rano i wieczorem. Nie 
 wymaga stosowania szczoteczki, ale w razie potrzeby 
 FreshAid może być użyty także do szczotkowania 
 zębów. 
- Po zabiegach stomatologicznych lub przy podrażnie-
 niach w obrębie śluzówki jamy ustnej najlepiej stosować 
 co kilka godzin przez około 10 dni.

FreshAid  jest bardzo wydajny, ma neutralny smak i zapach 
przez co jest dobrze tolerowany i chętnie przyjmowany 
przez zwierzęta. Nie barwi zębów. 
Może być stosowany przy jednoczesnej terapii antybio-
tykami lub lekami przeciwzapalnymi. 

Właściwości:
FreshAid jest bezpieczny dla organizmu, nie zaburza 
naturalnej �ory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Nie 
zawiera chlorheksydyny ani innych sztucznych substancji 
odkażających.

Składniki zawarte we FreshAid wykazują skojarzone 
i kompleksowe działanie:
Cynk neutralizuje prz ykr y zapach z jamy ustnej 
wywoływany przez lotne związki siarki (Volatile Sulfur 
Compounds - VSC) przekształcając je w obojętne dla 
organizmu, bezsmakowe i bezwonne siarczany. Zakłóca 
także proliferację bakterii poprzez uszkodzenie ich ściany 
komórkowej oraz hamuje proces tworzenia się wapnio-
wych kompleksów hydroksyapatytowych, prowadząc do 

Zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego

ŻEL DO PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ 
DLA PSÓW I KOTÓW

powstania łatwiej  rozpuszczalnych kompleksów 
wapniowych co w efekcie skutecznie zapobiega 
odkładaniu się płytki nazębnej. Pobudza także procesy 
gojenia dziąseł i ożywia struktury kolagenowe w dziąsłach. 
Obecna w składzie tauryna wspomaga działanie cynku 
i tworzy wraz z nim bioaktywne kompleksy, wykazuje też 
działanie detoksykacyjne i przeciw wolnym rodnikom. 
Mięta pieprzowa zmniejsza intensywność przykrego 
oddechu i w naturalny sposób redukuje rozwój bakterii w 
jamie ustnej. Wyciąg z zielonej herbaty zawiera m.in.  
aktywne polifenole, katechiny, które wykazują działanie 
antyseptyczne i antyoksydacyjne. Redukują one także 
zdolność bakterii do przylegania do płytki nazębnej nawet 
o 50%. Kwas foliowy oraz witamina C wpływają korzystnie 
na stan błony śluzowej jamy ustnej, utrzymują dziąsła w 
dobrej kondycji i pomagają zmniejszać stan zapalny. 
Stymulują ponadto syntezę kolagenu, wzmacniają 
włosowate naczynia krwionośne co zwiększa odporność 
dziąseł na podrażnienia i ogranicza skłonność do 
krwawienia. Witamina C wspomaga układ immunologiczny 
i posiada właściwości antyoksydacyjne. Wykazano, że 
witamina C występująca w formie monofosforanu wapnia 
ogranicza przyleganie bakterii do powierzchni zębów co w 
konsekwencji zapobiega powstawaniu kamienia nazę-
bnego.

Warto zapobiegać
Badania naukowe wykonane w Polsce wykazały, że 80% 
psów i kotów ma problemy ze stanem uzębienia i jamy 
ustnej. Choroby przyzębia są powodowane przez  bakterie 
osadzające się na powierzchni zębów i dziąseł. Osad 
nazębny szybko przekształca się w płytkę nazębną, co 
sprzyja podrażnieniu i zapaleniu błony śluzowej dziąseł. W 
konsekwencji może dochodzić do tworzenia kamienia 
nazębnego i zapalenia tkanek przyzębia. Przy tak 
zaawansowanych zmianach niezbędny jest zabieg 
usuwania kamienia nazębnego - zwykle przeprowadzany 
w znieczuleniu ogólnym.

PRODUKT NIE ZAWIERA CHLORHEKSYDYNY!

Wyłącznie dla zwierząt.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym 
miejscu. Chronić przed światłem.

Objętość netto: 
120 ml

ScanVet Poland, Skiereszewo 
ul. Kiszkowska 9, 62-200 Gniezno, Tel. 61 426 49 20

Bezpłatna informacja o produkcie jest dostępna na stronie 
www.scanvet.pl 
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