
Objawy choroby jamy ustnej: 
Przykry zapach wydychanego powietrza 
Żółto-brązowy kamień na zębach 
Krwawienie dziąseł 
Unikanie brania przedmiotów do jamy 
ustnej przy zabawie 
Ruszanie się zębów i ich wypadanie 
Brak apetytu 
Nadmierne ślinienie 
Bolesność w czasie pobierania pokarmu

Dbanie o jamę ustną psa i kota:
Przyzwyczajaj stopniowo zwierzę do 
zabiegu szczotkowania zębów juz od 
wieku 2 m-cy 
Nałóż małą ilość pasty na palec i pocieraj 
ruchem okrężnym po zębach zwierzęcia
Czynność tą możesz wykonać również za 
pomocą gazy nałożonej na palec 
Po przyzwyczajeniu się zwierzęcia do tej 
czynności nałóż pastę na szczoteczkę 
i zacznij łagodnie myć zęby od strony 
zewnętrznej oraz na połączeniu zębów 
z dziąsłami 
Szczotkuj zęby Twojego zwierzęcia 
regularnie

Od 25 lat jesteśmy producentem i dystrybutorem preparatów dla zwierząt 
towarzyszących. Naszą misją jest troska o zdrowie zwierząt.
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Preparaty do pielęgnacji zębów dla psów i kotów
UTRZYMUJĄ HIGIENĘ ZĘBÓW I DZIĄSEŁ

PRZYWRACAJĄ PRAWIDŁOWĄ MIKROFLORĘ 
JAMY USTNEJ
ZAPOBIEGAJĄ OSADZANIU SIĘ KAMIENIA 
NAZĘBNEGO I ZAPALENIU DZIĄSEŁ
LIKWIDUJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH
HAMUJĄ ROZWÓJ CHORÓB PRZYZĘBIA

P R E P A R AT Y
DO PIELĘGNACJI
JAMY USTNEJ



STOMA-ŻEL
Pasta do pielęgnacji uzębienia dla psów i kotów
- ZDROWE ZĘBY
- ŚWIEŻY ODDECH

Stoma – żel jest kosmetykiem weterynaryjnym przeznaczonym 
do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatek chlorheksydyny do pasty wpływa 
na ograniczenie rozwoju niepożądanej mikroflory w jamie ustnej, usuwa 
nieprzyjemny zapach oraz utrzymuje higienę zębów i dziąseł. Dodatek 
smakowo-zapachowy sprawia, że zwierzęta łatwo akceptują stosowanie 
pasty. Środki czyszczące zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego 
oraz wytwarzają emulsję z drobinami pokarmu pozwalającą na jego 
usuwanie z powierzchni zębów.
Wskazania: higiena jamy ustnej i uzębienia.
Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.
Stosowanie: 1-2 razy w tygodniu lub codziennie w zależności od stanu 
uzębienia. Pastę nakładać za pomocą szczoteczki do zębów, palca 
lub kawałka gazy. Łagodnie wcierać. Nie wypłukiwać.

Ilość netto: 50 g

Składniki wg INCI: AQUA, CALCIUM CARBONATE, CETEARETH-33, ALUMINUM 
SILICATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM

STOMA-ZYM
Gryzaki dla psów małych ras
- CZYSZCZĄ POWIERZCHNIĘ ZĘBÓW
- ZAPOBIEGAJĄ POWSTAWANIU NALOTU
 I KAMIENIA NAZĘBNEGO

- USUWAJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH
- DOSTOSOWANE DO INTENSYWNEGO 
GRYZIENIA

Gryzaki Stoma-zym są przeznaczone do regularnego gryzienia, 
co wpływa na oczyszczanie powierzchni zębów. Ich gryzienie 
stymuluje wytwarzanie śliny, która zawiera czynniki zapobiegające 
powstawaniu nalotu i kamienia nazębnego. Usuwają nieprzyjemny 
zapach z jamy ustnej. Podawać po posiłku. Stosować codziennie 
lub na przemian z produktem kosmetycznym STOMA-żel. Mocno 
zgryziony płat wyrzucić. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 
Chronić przed wilgocią.

Ilość: 4 sztuk

Skład: suszone paski skóry wołowej, 100% naturalne. 
Składniki analityczne: białko surowe 89,9%,  tłuszcze i oleje 1,93%, popiół 
surowy 0,47%, włókno surowe < 0,2%. 

STOMA-ZYM
Gryzaki dla psów średnich i dużych ras
- CZYSZCZĄ POWIERZCHNIĘ ZĘBÓW
- ZAPOBIEGAJĄ POWSTAWANIU NALOTU
- I KAMIENIA NAZĘBNEGO
- USUWAJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH
- DOSTOSOWANE DO INTENSYWNEGO 
- GRYZIENIA

Gryzaki Stoma-zym są przeznaczone do regularnego gryzienia, 
co wpływa na oczyszczanie powierzchni zębów. Ich gryzienie 
stymuluje wytwarzanie śliny, która zawiera czynniki zapobiegające 
powstawaniu nalotu i kamienia nazębnego. Usuwają nieprzyjemny 
zapach z jamy ustnej. Podawać po posiłku. Stosować codziennie 
lub na przemian z produktem kosmetycznym STOMA-żel. Mocno 
zgryziony płat wyrzucić. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. 
Chronić przed wilgocią.

Ilość: 7 sztuk

Skład: suszone paski skóry wołowej, 100% naturalne. 
Składniki analityczne: białko surowe 89,9%,  tłuszcze i oleje 1,93%, popiół 
surowy 0,47%, włókno surowe < 0,2%. 
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ZDROWE ZĘBY 
I ŚWIEŻY ODDECH


