
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS KATTEN & KLEINE HONDEN: Zakje van 60 g 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS HONDEN > 10 KG: Zakje van 150 g 

 

 

Ecuphar bv 
Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL Breda 

info@ecuphar.nl 

OROZYME® BUCCO-FRESH  
DENTAL CROQS VEGGIE 
AANVULLEND DIERVOEDER VOOR HONDEN EN KATTEN, PAKT 

SLECHTE ADEM, TANDSTEEN EN TANDPLAK AAN  
 
VORM 
Smakelijke croqs voor oraal gebruik. 
 
SAMENSTELLING 
Algen Ascophyllum Nodosum D1070**, tarwe*, 
maïs*, meel van gedopte rijst*, gerst*, 
tarwezemelen*, olijfolie*, mineralen**, gist** 
Zonder dierlijke eiwitten, kleurstoffen of 
bewaarmiddelen 
Afkomstig van biologische landbouw* en natuurlijke 
bronnen** 
 
ANALYTISCHE WAARBORGEN 
Ruw eiwit: 7 %, ruw vet: 5,5 %, ruwe celstof: 2 %, ruwe 
as: 7 %, jodium: 0,016 % 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS KATTEN & KLEINE 

HONDEN: 0,83 kcal/croq 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS HONDEN > 10 KG: 
3,3 kcal/croq 
 
EIGENSCHAPPEN 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS bevatten een 
gepatenteerd type van algen waarvan de weldadige 
effecten voor de mondhygiëne werden aangetoond. 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS wordt direct 
via de darmen opgenomen om daarna via de 
speekselklieren te worden uitgescheiden. Het 
product voorkomt de vorming van tandplak en 
verzacht de tandsteenaanslag. Het resultaat ziet 
men meestal na een 3-tal weken. De slechte adem 
verdwijnt, wat een eerste teken is van verbetering 
van de mondhygiëne. In een tweede fase wordt 
bestaand tandsteen zachter en kan het loskomen 
van de tanden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS werd speciaal 
ontwikkeld en getest op smakelijkheid, wat het een 
gezonde beloning maakt voor uw huisdier. 
 
TOEPASSINGEN 
Te gebruiken in geval van een slechte adem, 
tandplak en tandsteen evenals ter onderhoud voor 
een mooi gebit. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS KATTEN & KLEINE 

HONDEN: 4 tot 8 Dental Croqs. 
 
OROZYME® BUCCO-FRESH DENTAL CROQS HONDEN >10 KG: 

Gewicht hond Dagelijks 

10 – 25 kg 2 – 4 croqs 

> 25 kg 4 – 5 croqs 

 
Geef de croqs dagelijks in 1 maal of als snoepje 
verspreid over de dag, gedurende minstens 
1 maand. 
De opgegeven hoeveelheid niet overschrijden. 
 
BEWARING 
Droog bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).  
Het zakje goed hersluiten na elk gebruik.  
 

 
 


