
Raikas hengitys

Myös plakkia poistava ainesosa* 

Nopea ja pitkävaikutteinen teho

Maistuva

Shaping the future of animal health

Pahanhajuinen
hengitys?

Cooldent tuo nopean 
ja tehokkaan avun.



Plakki ja hammaskivi edesauttavat bakteerien ja pahanhajuisten ainesosien läsnä-
oloa suussa, jotka suoraan aiheuttavat halitoosia.
Suun sairauksista kuten parodontiitista, jotka myös aiheuttavat halitoosia, 
kärsii 80% koirista. (1)

  Tehokas hampaiden mekaaninen puhdistaminen voi käydä 
vaikeaksi vanhemmilla koirilla... samalla kun pahanhajuinen 
hengitys vain pahenee!

  Päivittäisestä hyvästä suunhoidosta huolimatta pahanhajuista 
hengitystä saattaa esiintyä jatkuvasti, jolloin syyt ovat 
todennäköisesti jossakin muualla elimistössä.

  
Jokainen koiranomistaja sen tietää; pahanhajuisen hengityksen 
omistava lemmikki tekee päivittäisestä yhteiselosta hieman haastavaa!

Halitoosin aiheuttajana voi olla myös 
muita syitä, kuten:
• systeemiset sairaudet (munuaisvika tai diabetes)
• hengitysteiden sairaudet
• maha- ja suolistoperäiset häiriöt (2)

Hoitamattomasta parodontiitista bakteerit 
voivat levitä muualle elimistöön aiheuttaen 
maksa-, munuais- ja sydänsairauksia.

ORAL ORIGINS

NON-ORAL ORIGINS

Halitoosin, 
pahanhajuisen hengityksen, 
alkuperä

1 : Niemiec B.A. Periodontal disease. Topics in Companion Animal Medicine 2008; 23:72-80

2 : Culham N., Rawlings J.M. Oral malodor and its relevance to periodontal disease in the dog. J. Vet. Dent. 1998; 15(4):165-168.

Omistajat valittavat hyvin usein lemmikkinsä pahanhajuisesta 
hengityksestä. Halitoosille on kaksi eri syytä.

− suusta peräisin olevat

− muut syyt



PLAKIN MUODOSTUMISEN EHKÄISYYN:
Granaattiomenauute

MAHA- JA SUOLISTOPERÄISEN HALITOOSIN
AIHEUTTAJIEN KONTROLLOINTI: Inuliini

 

SUUN RAIKASTAMINEN: 
Rantaminttu ja persilja

 Pitkäaikainen vaikutus ehkäisee halitoosia.
 •  Auttaa ehkäisemään plakin muodostumista,

joka on suurin syy pahanhajuiseen hengitykseen.

(3)

        
(4)

 
 •  Stimuloi terveyttä ylläpitävien

hyötybakteerien toimintaa (5)

 • Vähentää kaasujen muodostumista (6)

 

Nopea hengityksen raikastaminen (8) 

•  Peittää pahoja hajuja 

• (7) 

TEHO

Raikas hengitys, 
joka kestää vähintään
tunnin, jo 5 minuutin 

kuluttua (8)
 

Systeeminen vaikutus 
havaittavissa jo viikon

 päivittäisen käytön jälkeen.

 

MAISTUVUUS

89%

(174 koiraa kuudessa 
 eri tutkimuksessa)

 

(9)

TURVALLISUUS

Ei muutoksia 
terveydentilassa 

1, 5 tai 10 tabletin 
päivittäisen annon jälkeen.

(10)
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Jopa

Onneksi 
ongelmaan on nyt 
helppo ratkaisu

Ylläpitää suoliston normaalia bakteerikantaa.

Miellyttävien ominaistuoksujen vapautuminen

(tutkimuksessa 
18 koiraa)



COOLDENT on erinomainen lisä koirien päivittäiseen suuhygieniaan. Vaikka
Cooldent sisältääkin plakkia poistavia ominaisuuksia, se ei yksinään korvaa
päivittäistä hampaiden mekaanista puhdistamista.

Pahanhajuinen hengitys on kiusallinen ongelma, joka ei aina johdu huonosta
suuhygieniasta.  Pidä siksi COOLDENT aina lähelläsi ja tee matkustamisesta tai 
rattoisasta koti-illasta miellyttävämpi kokemus kaikille osapuolille!

COOLDENT täydennysrehu koirille
30 pureskeltavaa makutablettia.

Cooldent sisältää ainutlaatuisen yhdistelmän plakin muodostumista estävää
granaattiomenauutetta (Pomegranate), ruoansulatuksessa syntyvien kaasujen
muodostumista hillitsevää inuliinia sekä hengitystä nopeasti raikastavia
rantaminttu- (Mentha arvensis) ja persiljaöljyä (Parsley).

KOOSTUMUS
Liha – ja eläinperäiset tuotteet (kana), inuliini (3,6 %),
rasvahappojen mono- ja diglyseridit, hiivat, sokeri, kasviöljy
(rypsi), granaattiomenan uute (0,1 %), mineraalit.
LISÄAINEET / KG
Aromiaineet: Rantaminttuöljy (Mentha arvensis) 2 000 mg;
Persiljansiemenöljy (Parsley seed) 400 mg.
RAVINTOAINEET
Valkuainen 6,9 %, raakarasva 2,9 %, raakakuitu 55,8 %,
tuhka 2,7 %, kosteus 4,2 %.
KÄYTTÖOHJEET
Yksi tabletti kerran päivässä. Annostelua voidaan lisätä enintään 10 tablettiin päivässä 
tarpeen vaatiessa. Annostelun helpottamiseksi tabletti voidaan puolittaa.
Tuotteen käyttö saattaa muuttaa ulosteen värin vihertäväksi.

Puh. (09) 2252560, Yrittäjäntie 20, 03600 Karkkila
biofarm@biofarm.fi, www.biofarm.fi


