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DENTES SAUDÁVEIS, HÁLITO FRESCO.

² 70% a 80% dos cães e gatos são afetados por doenças da cavidade oral por volta dos 
3 anos de idade;

² Menos de 10% dos proprietários dão alguma assistência às necessidades de cuidado 
com os dentes de seus pets;

² Doenças da cavidade oral podem resultar em:
Ÿ Sérios problemas de saúde;
Ÿ Desconfortos;
Ÿ Diminuir a expectativa de vida dos animais. 

Linha Tropiclean

² Fórmula inovadora 100% natural;
² Produtos testados e aprovados por veterinários nos Estados Unidos desde 2010;
² Resul tados comprovados em estudo c l ín ico.  Envie um e-mai l  para 

bioctal@bioctal.com, e solicite uma cópia;

Clean Teeth Gel: Auxilia na remoção da placa e do cálculo dentário (tártaro)
Oral Care Water Additive: Saúde e proteção na água de beber

Fresh Mint Foam: Espuma para um hálito refrescante instantâneo



BIOCTAL 
Rodovia Municipal dos Andradas, 1662, lote 11. 

Jardim Lorena - CEP: 13277-650
Valinhos/SP - SAC: (19) 3876-6387

Clean Teeth Gel
Auxilia na remoção da placa e do cálculo 
dentário (tártaro)

Ÿ Adicione uma pequena quant idade 
diretamente nos dentes do cão ou gato;

Ÿ Um aplicador exclusivo faz com que não 
seja necessário usar os dedos ou escova de 
dentes para a aplicação;

Ÿ Ingredientes: Álcool de Milho, Menta 
Natural, Glicerina, Purificador Natural, Aloe 
Vera, Carbopol, Clorofilina, Extrato de Chá 
Verde, Água;

Ÿ Rendimento: 6 meses (versão 59 mL)
                          12 meses (versão 118 mL)

Oral Care Water Additive
Saúde e proteção na água de beber

Ÿ O Oral Care Water Additive auxilia na 
promoção de gengivas saudáveis;

Ÿ Adicione somente 1 tampa ou 1 colher de 
sopa (15 mL) em 500 mL da água de beber 
do cão ou gato;

Ÿ Elimina o mau hálito por até 12 horas;
Ÿ Ingredientes: Suco de Folha de Aloe Vera, 

Ácido Cítrico, Cloreto de Cetilpiridínio, 
Clorofilina, Glicerina, Benzoato de Sódio, 
Extrato de Chá Verde, Água.

Ÿ  Após diluído praticamente não deixa sabor 
ou odor na água.

Fresh Mint Foam
Espuma para um hálito refrescante instantâneo

Ÿ Apenas um jato de espuma diretamente na 
boca, e o Fresh Mint Foam fornece o frescor 
da menta por até 2 horas;

Ÿ  Auxilia na eliminação dos germes que 
causam o mau hálito;

Ÿ Ingredientes: Glicerina, Menta Natural, 
Bicarbonato de Sódio, Polissorbato 20, 
Álcool de Milho, Suco de Aloe Vera, 
Clorofilina, Extrato de Chá Verde, Água;

Ÿ Rende até 100 aplicações.

Ingredientes

Suco de Folha de Aloe Vera: possui efeitos calmantes na 
mucosa oral. Os benefícios da Aloe Vera sobre a gengiva 
provavelmente são devidos ao seu efeito hidratante.

Carbopol: derivado da sacarose de milho, o carbopol é 
utilizado em uma variedade de pasta de dentes para 
humanos. Ele é utilizado no Clean Teeth Gel para fixar os 
ingredientes na superfície dos dentes, tornando-o então mais 
eficaz contra a placa e o cálculo dentário.

Clorofilina: substância natural encontrada em todas as 
plantas verdes. Auxilia na redução dos odores desagradáveis 
  provenientes do estômago.

Glicerina: tem propriedades hidratantes, e deixa uma 
sensação agradável na boca. A glicerina contribui para o 
prolongamento do sabor do produto, e ajuda na conservação.

Álcool de Milho: naturalmente derivado do milho, o álcool 
auxilia na eliminação das bactérias que causam gengivite e 
mau hálito. Auxilia também a eliminar a placa bacteriana e o 
cálculo dentário.

Extrato de Chá Verde: Possui o antioxidante catequina, que é 
responsável pela redução das bactérias patogênicas que se 
multiplicam na boca, causadoras da doença periodontal e do 
mau hálito. 

Purificador Natural: derivado do milho e palma, auxilia na 
eliminação da placa bacteriana e do cálculo dentário.

Menta Natural: aroma de hortelã para um hálito fresco. Auxilia 
a eliminar bactérias causadoras de mau hálito.

Bicarbonato de sódio: altera efetivamente o pH da cavidade 
oral. Essa alteração faz com que a boca se torne um ambiente 
adverso para as bactérias anaeróbicas, que causam o mau 
hálito. Alguns estudos também mostram que o bicarbonato de 
sódio é muito benéfico para animais que sofrem de gengivite.

Polissorbato 20: usado como um agente umectante, 
melhorando o sabor e os atributos de espalhamento dentro da 
boca de outros ingredientes, como a hortelã e glicerina. 
Também auxilia na remoção do acúmulo da placa bacteriana 
nos dentes e gengivas.

Ácido cítrico: Utilizado para manter o pH da solução 
tamponado.

Cloreto de cetilpiridínio: Um composto de amônio 
quaternário catiônico encontrado em muitas pastilhas para 
humanos, sprays contra a dor de garganta, sprays para asma, 
e enxaguatórios bucais. É um antisséptico que elimina 
bactérias e outros microorganismos que causam e gengivite e 
mau hálito. Tem se mostrado eficaz na redução da placa.

Benzoato de sódio: um conservante de grau alimentício 
extremamente seguro, utilizado extensivamente na 
panificação e na indústria de bebidas.

* A linha Tropiclean deve fazer parte de um programa completo de 
saúde oral, incluindo visitas regulares ao médico veterinário e 
realização de tratamento periodontal quando necessário.
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