
Bafo
NÃO É     
NORMAL!

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

Saúde Oral
Juntos pela



Gel Dental 
Mordisco de 

Carinho 

Dental Guard 
Suave Abrasão

Dental Special 
Care Dental Splash Dental Splash 

Spray

• Conforto e alívio 
   da gengiva
• Com Leite de 
   Cereais

• Previne placa 
   bacteriana e
   mau hálito                    
• Sabor suave tutti 
   frutti

 • Alívio e proteção 
   de dentes e 
   gengivas
• Gel de própolis

• Previne a placa 
   bacteriana
• Combate o
   mau hálito

• Age contra
   o mau hálito
• Prático e 
   instantâneo

ORAL CARE
PRIMEIRA INFÂNCIA
• 01 a 06 meses de vida
• troca de dentição
• adaptação à escovação

Escovar os dentes 
no mínimo 3x por 

semana

Diluir na água
1x ao dia

Borrifar na boca 
1 a 4x ao dia

ORAL CARE BASIC
• acima de 7 meses 
• dentes permanentes fortes
• prevenção da placa 
   bacteriana

Escovar os dentes 
no mínimo 3x por 

semana

Diluir na água
1x ao dia

Borrifar na boca 
1 a 4x ao dia

ORAL CARE SÊNIOR OU 
DENTES E GENGIVAS SENSÍVEIS
• acima de 7 anos de idade
• pós-tratamento ou limpeza 
   dentária

Escovar os dentes 
no mínimo 3x por 

semana

Diluir na água
1x ao dia

Borrifar na boca 
1 a 4x ao dia

TODOS OS PRODUTOS SÃO LIVRES DE: flúor, álcool, xilitol e parabenos. Consultar o médico-veterinário para avaliação odontológica 1x ao ano.

O CUIDADO
É A NOSSA especialidade

DENTAL GUARD 
SUAVE ABRASÃO 

85g

DENTAL
SPECIAL CARE 

40g

GEL DENTAL 
MORDISCO DE 
CARINHO 40g

DENTAL
SPLASH 
240mL

DENTAL SPLASH 
SPRAY 100mL



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

Você Sabia?

*

*

*

*Mais conhecido como: tártaro.

Saúde Oral
Juntos pela

Aos 3 anos de idade, 
7 em cada 10 gatos 

e mais de 8 em cada 
10 cães apresentam 
doença periodontal.

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


