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FAUNA DENTOL
Zubní olej

Objednací číslo: F0021 
Číslo schválení: 063-14/C

INCI: Helianthus annuus Seed Oil, Canola Oil, Juglans regia Seed 
Oil, Olea europaea Fruit Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Oil, Salvia 
officinalis Oil, Rosmarinus officinalis Leaf Oil, Citrus limon Peel 
Oil, Thymus vulgaris Oil, Mentha spicata crispa Herb Oil, Eugenia 
caryophyllus Flower Oil, Thymus serpyllum Oil, Tocopheryl acetate, 
Retinyl palmitate, Chlorophyll

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10 °C).

Olejový přípravek, který od svého vzniku představuje novou generaci péče o chrup 
a ošetřování ústní dutiny. Jeho hlavní předností je absence více či méně nevhodných až 
škodlivých jinak běžně používaných chemikálií v zubních pastách. Na základě dlou-
hodobých zkušeností víme, že při pravidelném používání napomáhá zubní olej nejen 
k odbourávání zubního kamene, ale i k omezení jeho vzniku. Nelze se divit, že pravi-
delným používáním dochází i k vymizení počátečních stadií parodontózy. Při krvácivosti 
a zánětech dásní se při používání zubního oleje velmi rychle projeví zlepšení, s postupem 
času pak potíže zcela odezní. Zubní olej lze tedy označit i jako vynikající prevenci vzniku 
onemocnění okolí zubů. Dochází i k zesvětlení jejich zabarvení. Zubní olej lze použít 
i k masáži dásní.

Vlastnosti: Obsažené složky rostlinné oleje, éterické oleje a vitamíny jemně a důkladně 
ošetřuje ústní dutinu. Působí deodoračně a udržují rovnováhu ústní mikroflóry. Mohou 
být vhodným pomocníkem před parodontózou, vznikem zubního kazu, krvácením z dásní 
a záněty dásní. Obsažené éterické oleje jsou známé svými protizánětlivými a adstringent-
ními účinky.

Použití: Přiměřené množství oleje, dle velikosti zvířete nakapeme přímo do tlamy 
nebo na lžičku. Pokud je zvíře zvyklé na používání zubního kartáčku, naneseme olej na 
kartáček a zuby vyčistíme. Případné polknutí oleje není na závadu, neobsahuje totiž 
žádné látky, které by mohly být při požití nebezpečné. Při používaní zubního oleje dopo-
ručujeme pravidelně odmašťovat zubní kartáček.

Tip: na odmaštění kartáčku lze použít desinfekční přípravek FAUNA DESINF.

Před použitím protřepat!

Obal: PET 

Standardní balení: 20 ml, 100 ml, 200 ml


