
BAFO DE CÃO
mau hálito + gengivite

BAFO DE JIBOIA
mau hálito + gengivite

+ cálculo dentário
BAFO DE ONÇA
mau hálito + gengivite
+ cálculo dentário
+ sangramento
das gengivas

BAFO DE DRAGÃO
mau hálito + gengivite + cálculo

dentário + sangramento das gengivas
+ infecção bacteriana crônica + perda de dentes

Saúde Oral
Juntos pela

CHEGA DE NORMALIZAR O 
MAU HÁLITO DOS PETS!

Soft Care apoia a Odontologia
Veterinária Preventiva

Mau hálito é apenas a ponta do iceberg. Abaixo da
superfície é que se encontram os maiores problemas

Sua aliada nº 1 no cuidado da 
saúde oral de cães e gatos



MAU HÁLITO
        não é normal!

Escovação dental diária: padrão ouro de
prevenção da doença periodontal, com
remoção de até 96% da placa bacteriana. 3,4,5

Aos 3 anos de idade, 70% dos gatos e mais de 80% dos cães 
apresentam sinais de doenças dentárias. 1,2

Doença periodontal é a afecção oral nº1
dos pets. 3

O acúmulo da placa bacteriana leva
de 24 a 48 horas para se formar sobre
a superfície dental limpa. 3

47,7% dos tutores de cães
relataram halitose em algum grau,
e 37,3% relataram a presença de
cálculo dentário. 2

80,2% dos tutores consideram a saúde
dentária do cão muito importante. 2

Mesmo os proprietários instruídos diminuem cerca
de 50% a frequência de escovação dental dos animais,
6 meses após as recomendações. 6

7 fatos da
odontologia
veterinária



ORAL CARE BASIC
A partir de 07 meses

Para manter os dentes permanentes
fortes e saudáveis. Auxilia a prevenção
de cálculo dentário e mau hálito. 

Realizar pelo menos 2 avaliações 
odontológicas nessa fase:

2-3 meses de idade: avaliar a erupção e
desenvolvimento dos dentes decíduos.

4-6 meses de idade: acompanhar o
desenvolvimento dos dentes permanentes.

ORAL CARE PARA
                      cada fase
ORAL CARE PRIMEIRA INFÂNCIA
01 a 06 meses

Para cuidar dos dentes de leite e da troca
de dentição. Fase ideal para orientar o tutor 
sobre a escovação dental e higiene oral.
Quanto antes começar a adaptação, melhor!

>>>>

ORAL CARE SÊNIOR OU 
DENTES E GENGIVAS SENSÍVEIS
Fases da vida que requerem cuidados especiais

Para aliviar a sensibilidade após procedimentos
ou limpeza dentária. Pets idosos, a partir de 
7 anos, apresentam desgaste natural dos 
dentes e maior sensibilidade.

Check up odontológico 
preventivo anual é essencial!

Acompanhamento frequente, 
além da avaliação profilática 
anual.

>>>>

>>>>



DENTAL GUARD SUAVE ABRASÃO 85g
• PREVINE A FORMAÇÃO DO CÁLCULO 
• COMBATE O MAU HÁLITO
• SABOR SUAVE

Creme dental com abrasão controlada que movimenta a placa
bacteriana, promovendo clareamento gradual dos dentes.
Sabor suave, palatável e espalha facilmente. 

   Mix ideal de minerais - suave abrasão que potencializa a ação
   mecânica da escovação, sem agredir gengiva e esmalte dentário.

   Glicirrizinato Dipotássico - derivado do Alcaçuz, planta 
   antioxidante que ajuda  a aliviar a sensibilidade da gengiva.

PRODUTOS
LIVRES DE:
• FLÚOR
• ÁLCOOL
• XILITOL
• PARABENOS

DENTAL SPECIAL CARE 40g

• GEL À BASE DE PRÓPOLIS
• ACALMA DENTES E GENGIVAS SENSÍVEIS 
• REDUZ O MAU HÁLITO

Gel dental que proporciona alívio do desconforto e sensibilidade
de dentes e gengivas. Espalha facilmente, tem sabor suave e é
palatável. Auxilia no controle da placa bacteriana. 

   Extrato de Própolis - proteção natural e eficaz de dentes e 
   gengivas contra agentes invasores.

   Glicirrizinato Dipotássico - derivado do Alcaçuz, planta 
   antioxidante que ajuda a aliviar a sensibilidade da gengiva. 

   Ácido Hialurônico - acalma a mucosa irritada e favorece a
   regeneração tecidual.



DENTAL SPLASH 240mL
• MANTÉM A HIGIENE BUCAL
• AUXILIA NA REDUÇÃO DO MAU HÁLITO 
• SEM ODOR, SEM SABOR, SEM COR E LIVRE DE XILITOL

Solução para diluição na água de beber. Promove diminuição 
da halitose e proteção dos dentes. Não interfere na ingestão 
de água.

   Dióxido de Cloro Estabilizado - exclusiva molécula segura 
   para uso bucal, que promove a oxidação de compostos 
   de enxofre causadores do mau hálito.

DENTAL SPLASH SPRAY 100mL
• AGE CONTRA O MAU HÁLITO 
• AÇÃO INSTANTÂNEA
• SEM ODOR, SEM SABOR E LIVRE DE XILITOL

Solução prática e pronta para uso diário contra o mau hálito.
Age rapidamente sobre o mau odor e contribui para evitar o
acúmulo da placa bacteriana. 

   Dióxido de Cloro Estabilizado - exclusiva molécula segura 
   para uso bucal, que promove a oxidação de compostos de 
   enxofre causadores do mau hálito.

GEL DENTAL MORDISCO DE CARINHO 40g
• CONFORTO E ALÍVIO DA GENGIVA
• ENRIQUECIDO COM LEITE DE CEREAIS
• GOSTOSO COMO BISCOITO

Desenvolvido especialmente para filhotes a partir de 1 mês.
Facilita a adaptação do pet à prática da escovação dental,
proporcionando conforto na troca e desenvolvimento
da dentição.

   Prevenção começa na infância!
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O CUIDADO É A NOSSA
                             especialidade
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PROFILAXIA DE 
          sucesso

Escovação
dental: 
1x/dia ou 
no mínimo
3x/semana

Consultas e
procedimentos
realizados pelo
médico veterinário: 
no mínimo 1x/ano

Outros
cuidados de
higiene bucal
em casa: 
1x/dia

Serviço de
escovação dental no
Centro de Estética:
1x/semana, junto com
o banho de rotina

Atendimento
odontológico

profissional
consultas e

procedimentos

Rotina
de cuidados

em casa
escovação dental +
solução de higiene
bucal para diluição

em água

Cuidados no 
Centro de
Estética

serviço de
escovação dental

+

Saúde Oral
Juntos pela


