SE 60 g
ProDen PlaqueOﬀ® Dental Bites är en patenterad innova�on som bidrar �ll god munhälsa hos hund och ka�.
Dosering: Hund eller ka� med vikt upp �ll 10 kg: 4-8/dag.

SE 150 g
ProDen PlaqueOﬀ® Dental Bites är en patenterad innova�on som bidrar �ll god munhälsa hos hund. Dosering:
Hund 10 – 25 kg: 2-4 DentaBite per dag. Hund > 25 kg: 4-5

Om din hund eller ka� har dålig andedräkt beror det troligen på
brister i munhygienen. Bakteriebeläggningar s.k. plack, bildas
ständigt på tänderna och måste tas bort varje dag för a� tänder
och tandkö� ska vara friska. Plack som inte avlägsnas leder �ll dålig andedräkt och tandsten. Till skillnad från vanliga tuggben eller
”s�cks” har PlaqueOﬀ Dental Bites en systemisk eﬀekt som bidrar
�ll a� motverka plackbildning på tänderna. När din hund eller ka�
får ProDen PlaqueOﬀ är friskare andedräkt det första tecknet på
förbä�rad munhälsa. Däre�er märker du a� den beﬁntlig tandsten blir porös och minskar med �den. Dental Bites innehåller en
speciell havsalg vars användning är patenterad1 och de goda effekterna har studerats. Dental Bites är ap�tlig för både hund och
ka�. Dental Bites hjälper dig a� enkelt och eﬀek�vt förbä�ra din
hund eller ka�s munhygien!
Komple�eringsfoder för hund och ka�.
Bruksanvisning: Används för a� motverka och förebygga dålig
andedräkt, plack och tandsten. Ges som godis eller belöning.
ProDen PlaqueOﬀ ﬁnns också i pulverform a� strö direkt på
maten och det går bra a� alternera mellan de två produkterna.
Dosering: Hund eller ka� med vikt upp �ll 10 kg: 4-8/dag. Det är
vik�gt a� också se �ll a� hunden eller ka�en all�d har �llgång �ll
friskt va�en. Sammansä�ning: Algen Ascophyllum nodosum**,
vete*, majs*, ris*, korn*, vetekli*, djurfe� från �äderfä*, hydrolyserade animaliska proteiner från svin och �äderfä. Energiinnehåll
0,83 cal/Dental Bites. Analy�ska beståndsdelar: Råprotein 7%,
väx�råd 2%, råfe� 5,5%, råaska 1,5%. Tillsatser: Naturliga an�oxidanter från rosmarinextrakt. Innehåller inga �llsa�a konserveringmedel eller färgämnen. Förvaring: Torrt och svalt. Återförsegla
förpackningen. Förvaras oåtkomligt för barn.

Om din hund eller ka� har dålig andedräkt beror det troligen på
brister i munhygienen. Bakteriebeläggningar s.k. plack, bildas
ständigt på tänderna och måste tas bort varje dag för a� tänder
och tandkö� ska vara friska. Plack som inte avlägsnas leder �ll dålig andedräkt och tandsten. Till skillnad från vanliga tuggben eller
”s�cks” har PlaqueOﬀ Dental Bites en systemisk eﬀekt som bidrar
�ll a� motverka plackbildning på tänderna. När din hund eller ka�
får ProDen PlaqueOﬀ är friskare andedräkt det första tecknet på
förbä�rad munhälsa. Däre�er märker du a� den beﬁntlig tandsten blir porös och minskar med �den. Dental Bites innehåller en
speciell havsalg vars användning är patenterad1 och de goda effekterna har studerats. Dental Bites är ap�tlig för både hund och
ka�. Dental Bites hjälper dig a� enkelt och eﬀek�vt förbä�ra din
hund eller ka�s munhygien!
Komple�eringsfoder för hund och ka�. Bruksanvisning: Används
för a� motverka och förebygga dålig andedräkt, plack och tandsten. Ges som godis eller belöning. ProDen PlaqueOﬀ ﬁnns också
i pulverform a� strö direkt på maten och det går bra a� alternera
mellan de två produkterna. Dosering: Hund med vikt 10 �ll 25 kg:
2-4 DentaBite per dag. Från 25 kg: 4-5 DentaBite per dag. Det är
vik�gt a� också se �ll a� hunden eller ka�en all�d har �llgång �ll
friskt va�en. Sammansä�ning: Algen Ascophyllum nodosum**,
vete*, majs*, ris*, korn*, vetekli*, djurfe� från �äderfä*, hydrolyserade animaliska proteiner från svin och �äderfä. Energiinnehåll
3,3 cal/Dental Bites. Analy�ska beståndsdelar: Råprotein 7%,
väx�råd 2%, råfe� 5,5%, råaska 1,5%. Tillsatser: Naturliga an�oxidanter från rosmarinextrakt. Innehåller inga �llsa�a konserveringmedel eller färgämnen. Förvaring: Torrt och svalt. Återförsegla
förpackningen. Förvaras oåtkomligt för barn.
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EN 60 g
ProDen PlaqueOﬀ® Dental Bites is an innova�on essen�al
to your dog’s and cat’s oral health.
Dosage: Cats and small dogs up to 10 kg: 4–8 Bites/day,
con�nuously.

EN 150 g
ProDen PlaqueOﬀ® Dental Bites is an innova�on essen�al to your dog’s oral health.
Dosage: Dog 10-25kg: 4–8 Bites/day. From 25kg: 4-5
Bites/day, con�nuously.

If your pet has bad breath, it certainly has an oral hygiene
problem. Unlike other procedures for controlling dental plaque,
PlaqueOﬀ Dental Bites acts via the vascular system, preven�ng
dental plaque from adhering to the teeth and so�ening tartar
deposits. The ﬁrst sign of improved oral health – bad breath disappears. In a second phase, the exis�ng tartar so�ens and “falls
away” over �me. Dental Bites contains a special patented1 algae
whose beneﬁcial eﬀects on oral care have been proved. No ingredient has been added to “conceal” bad breath. ProDen PlaqueOﬀ
also comes in powder form. Dental Bites is easily accepted by
your pet. Dental Bites helps you to easily and eﬀec�vely improve
your dog’s or cat’s oral hygiene!
Complementary feed for dogs and cats. Use: Use to ﬁght against
exis�ng bad breath, dental plaque and tartar or as preven�on.
Give Dental Bites in the quan�ty indicated once daily and/or as
“treats”. Users of PlaqueOﬀ powder should alternate with giving
PlaqueOﬀ Dental Bites as “treats”. Dosage: Cats and small dogs
up to 10 kg: 4–8 Bites/day, con�nuously. Always leave fresh water
available. Composi�on: Algae Ascophyllum nodosum**, wheat*,
maize*, rice*, barley*, wheat bran*, poultry fat*, animal protein hydrolysate. Energy 0.83 calories/Dental Bites. Analy�cal
cons�tuents: Crude protein 7%, crude fat 5.5%, ﬁber 2%, crude
ash 1.5%. Addi�ves: Natural an�oxidants from rosemary extract.
Contains no preserva�ves, addi�ves or colorants. Storage: Store
in a cool, dry place out of the reach of children. Re-seal the sachet
carefully.

If your pet has bad breath, it certainly has an oral hygiene
problem. Unlike other procedures for controlling dental plaque,
PlaqueOﬀ Dental Bites acts via the vascular system, preven�ng
dental plaque from adhering to the teeth and so�ening tartar
deposits. The ﬁrst sign of improved oral health – bad breath disappears. In a second phase, the exis�ng tartar so�ens and “falls
away” over �me. Dental Bites contains a special patented1 algae
whose beneﬁcial eﬀects on oral care have been proved. No ingredient has been added to “conceal” bad breath. ProDen PlaqueOﬀ
also comes in powder form. Dental Bites is easily accepted by
your pet. Dental Bites helps you to easily and eﬀec�vely improve
your dog’s or cat’s oral hygiene!
Complementary feed for dogs and cats. Use: Use to ﬁght
against exis�ng bad breath, dental plaque and tartar or as preven�on. Give Dental Bites in the quan�ty indicated once daily
and/or as “treats”. Users of PlaqueOﬀ powder should alternate
with giving PlaqueOﬀ Dental Bites as “treats”.
Dosage: Dog 10-25kg: 4–8 Bites/day. From 25kg: 4-5 Bites/day,
con�nuously. Always leave fresh water available. Composi�on:
Algae Ascophyllum nodosum**, wheat*, maize*, rice*, barley*,
wheat bran*, poultry fat*, animal protein hydrolysate. Energy
3.3 calories/Dental Bites. Analy�cal cons�tuents: Crude protein
7%, crude fat 5.5%, ﬁber 2%, crude ash 1.5%. Addi�ves: Natural an�oxidants from rosemary extract. Contains no preserva�ves, addi�ves or colorants. Storage: Store in a cool, dry
place out of the reach of children. Re-seal the sachet carefully.
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