
Tandenpoetsen in 3 stappen: 
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Spoel op een rustig moment de tandenborstel met lauw water, 
doe er een beetje tandpasta op en laat uw hond/kat de tandpasta 
oplikken. Lukt dat niet, doe dan eerst wat tandpasta op uw vinger 
of op een lekkernij. Door deze oefening went de hond/kat aan 
de smaak van de tandpasta en de haren van de tandenborstel. 
Beloon iedere vooruitgang!

Introductie van de tandenborstel 
en de tandpasta

Stap 
1

Stap 
2

Hou uw hond/kat op dezelfde manier vast als wanneer u hem of 
haar aait. Trek de bovenlip voorzichtig omhoog en ga met uw 
vinger langzaam over de tanden. Probeer dit stapsgewijs uit te 
voeren, forceer uw dier in geen geval en beloon hem of haar bij 
elke vooruitgang!

Laat de hond/kat wennen                  
aan uw aanrakingen

Stap 
3

Begin eerst met een vingertandenborstel en wat tandpasta, 
maak kleine cirkelvormige bewegingen over de tanden. Indien 
dit goed verloopt kan u overschakelen naar een tandenborstel 
specifiek voor hond/kat, hou daarbij uw wijsvinger op de top van 
de tandenborstel en poets zowel de voortanden, kiezen als het 
snijvlak.

Het tandenpoetsen

Met geduld, beloning en routine kunnen de meeste honden 
getraind worden op het poetsen van de tanden. Tandenpoetsen 
is de beste manier om tandsteen en tandplak te voorkomen. 

Tips: 
 •  poets de tanden steeds op hetzelfde tijdstip van de dag 

bijvoorbeeld net voor of na het wandelen. 
 •  begin reeds van jongs af aan met het aanleren van het 

tandenpoetsen!

Wist je dat ?

Sommige rassen hebben meer last van tandproblemen 
dan andere. Vaak hebben kleinere hondjes ook meer 
last dan grotere.

80% van de honden en katten ouder dan 2 jaar tandpro-
blemen heeft

Sommige mensen opperen soms dat dieren in het 
wild hun tanden ook niet poetsen. Maar carnivoren 
verbrijzelen de huid en de beenderen van hun prooien 
wat een schurend en poetsend effect heeft.

Honden en katten die aan beenderen kauwen kunnen 
last krijgen van een gebroken tand, malocclusie, darm 
perforatie of constipatie. Kauwstrips hebben hetzelfde 
poetsende effect maar zonder deze risico’s.
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Slechte adem is niet normaal !
Maak van gebitsverzorging 

een dagelijkse routine.

Help! Verlos mij
van deze adem!

Een uitgebreid gamma 
aan gebitsverzorgingsproducten



VET AQUADENT 

® FR3SH® is een smakelijke oplossing 
voor bij het drinkwater. Het is gemakkelijk in gebruik, 
voorkomt tandplak en een slechte adem bij hond en kat.

 Frisse adem

  behandelt zowel orale als verteringsoorzaken               
die een slechte adem kunnen geven

 Gemakkelijk in gebruik met de doseerdop

 5 ml toevoegen aan 500 ml drinkwater

 Smakelijk

 geaccepteerd door honden en katten

GOED

Enzymatische Tandpasta  

  Bevat het CET Dual Enzyme System wat een remmende 
werking heeft op de groei van bacteriën

  Speciaal ontwikkeld voor huisdieren, kan zonder          
problemen doorgeslikt worden

  Smakelijk

Tandenborstels  

  Met zachte haartjes, een gebogen handvat en een spitse 
kop speciaal ontwikkeld voor huisdieren, beschikbaar       
in verschillende maten voor je hond of kat

TANDENPOETSEN

BEST

Gebitsverzorgingsset  

  Tube tandpasta voor hond en kat

  Vingerborstel, makkelijk voor de         
aanleerfase van het tandenpoetsen

  Speciaal gevormde tandenborstel     
(dubbelzijdig voor grote en kleine hond)

  Handleiding voor de eigenaar met        
uitleg over gebitsverzorging

Hexarinse mondspoelvloeistof  

  Langwerkende, antimicrobiële activiteit         
van chloorhexidine

  Voor bij tandsteenverwijdering of na elke     
maaltijd

Hexagel

  Verfrissende en reinigende         
chloorhexidinegel voor dieren

  Verbetert de conditie van het tandvlees

EN NOG VEEL MEER...ENZYMATISCHE KAUWSTRIPS

BETER

VEGGIEDENT 

® FR3SH® en Enzymatische Kauwstrips 
zijn een prima alternatief wanneer tandenpoetsen 

niet mogelijk is

 

 Frisse adem

   behandelt zowel orale als         
verteringsoorzaken die een 
slechte adem kunnen geven

 Smakelijk en goed verteerbaar

 Gepatenteerde Z-vorm

    versterkt de mechanische         
werking

 100% plantaardig

 - caloriearm
 -  geschikt bij voedselallergieën 

voor dierlijke eiwitten

Enzymatische kauwstrips

 Zowel een mechanische 
 als enzymatische werking

  CET Dual Enzyme System                                        
heeft een remmende werking                                                                      
op de groei van bacteriën

 - minder tandplak
 - minder slechte adem


