
En ny effektiv
produkt för 
oral hälsa
En god munhälsa har stor 
betydelse för ditt husdjurs 
livskvalitet. Kalzyme tandspray 
har utvecklats för att effektivt 
förbättra djurs munhälsa. 
Kalzyme tandspray skapar en 
tunn skyddande barriär mot 
skadliga bakterier som orsakar 
plack, tandsten och dålig 
andedräkt, samtidigt som 
mikrobiomet balanseras.

  

 

  

 

 

Ta kontroll över 
ditt husdjurs
munhälsa

Hydrolytic enzymes

Dental care

www.kalzyme.com

Rengör och skyddar

Ger frisk andedräkt

Minskar plackbildning

Minskar förekomsten av 
plack och tandsten 

Balanserar mikrobiomet

Förbättrar andedräkten

Lätt att applicera
 Rekommenderas 

för hund och katt



Ta kontroll över ditt 
husdjurs munhälsa

Vetenskapsbaserad 
tandspray 

Tar sjukdomsalstrande bakterier över i 
munhålan ökar risken för tandsjuk-
domar som gingivit (tandköttsinflam-
mation) och parodontit (tandlossning). 
Dessa sjukdomar har negativ effekt på 
det allmänna hälsotillståndet (hjärta, 
lever, njurar) och kan påverka djurets 
livslängd. God munhälsa med goda 
bakterier håller ditt husdjur frisk och 
stark länge. Med Kalzyme tandspray 
kan du minska risken för smärtsamma 
behandlingar och narkos, samt minska 
kostnader för veterinär- och tandvård. 

Kalzyme tandspray är en enzymbaserad 
produkt med unik och patentansökt 
formula som har bevisad effekt i kliniska 
studier. 

Kalzyme tandspray har visat effekt i två kliniska 
studier.  I exemplet nedan visade samtliga hundar 
i studien en förbättrad tandhälsa med minskade 
tandköttsproblem efter en månads användning 
av Kalzyme tandspray.  

Även efter avslutad behandling behöll hundarna 
en god munhälsa i mer än 60 dagar.

Periodontal scoreFöre behandling

Efter 4 veckor

Efter 8 veckor

Måttlig uppbyggnad av plack 
och tandsten samt inflammation 
i tandköttsvävnad. 

Liten uppbyggnad av plack och 
tandsten med minskad inflamma-
tion i tandköttsvävnad, nu endast 
begränsad runt tänderna. 
Tänderna mindre gula i färgen.

Liten ansamling av plack och 
tandsten på och mellan tänderna. 
Liten eller ingen inflammation i 
tandköttsvävnaden.

3

2

1

 0       20              40      60            80 100
Day

D
ec

re
as

e 
in

 G
in

gi
vi

tis
 S

co
re

-3
 

   
   

   
 -2

  
   

 -1
 

   
   

   
   

  0
 

Hunden i nedan exempel hade plackupp-
byggnad med inflammerat tandkött. Trots 
årlig behandling hos veterinären var det ett 
återkommande problem. Ägaren började 
att använda tandspray två gånger per dag 
och redan efter fyra veckor kunde tydliga 
förbättringar ses. Efter åtta veckor var 
behandlingen avslutad med förbättrad 
munhälsa som resultat. 

Snabbt förbättrad 
munhälsa

Förbättrad munhälsa enligt studier 

Den skyddande barriären består av enzym, hyaluronat 
och glycerol som tillsammans minskar inbindning av 
bakterier, rengör och skyddar för bättre munhälsa. 
Barriären stärker djurets naturliga försvar. 

Enzymbaserad barriär ger 
ett aktivt skydd mot bakterier  

Kalzyme tandspray 
bildar en skyddande 
tunn hinna som 
minskar inbindning 
av bakterier till 
biofilmen. Även 
existerande biofilm 
reduceras. På så vis 
minskar risken att 
sjukdomsalstrande 
bakterier växer till sig 
i plack. 

På munnens alla ytor 
inklusive tänderna, 
finns en tunn hinna av 
saliv. Till denna fäster 
bakterier med hjälp 
av ytproteiner. 

Bakterier koloniserar 
genom att utsöndra ett 
"lim" som innehåller 
proteiner och stärkelse. 
Detta kallas för biofilm 
(plack) och fungerar 
som ett skydd för 
bakterierna. När 
biofilmen växer till sig 
så ökar risken för 
inflammation (gingivit) 
och sedermera 
parodontit
 (tandlossning). 

Bakterier fäster 
på tandens yta 

Bakterier 
koloniserar 

Kalzyme tandspray 
minskar biofilm-
bildning 

Sustainably 
sourced

Clinically 
proven

No harsh 
chemicals


