X˘mile® Plus
A saúde oral dos animais de
estimação nas mãos do Veterinário

gel dentífrico
barritas dentárias ativas

A higiene oral e os proprietários
dos animais de estimação
Apesar da alta incidência de patologia oral, não existe
consciencialização por parte dos proprietários sobre a
necessidade de cuidar regularmente da higiene oral do seu
animal de estimação.
Ninguém pode conceber que uma pessoa possa estar sem
escovar os seus dentes durante anos. No entanto, existem
animais de estimação que nunca receberam consultas
odontológicas durante toda a sua vida.
O proprietário do animal de estimação identifica o seu
veterinário como o médico dos seus animais, mas não como
o seu dentista e, os cuidados odontológicos, limitam-se,
na maioria das vezes, a recompensar os seus animais de
estimação com alguns “biscoitos dentários”, sem nenhum
critério e com resultados insatisfatórios.

4 em cada 5
cães apresentam
problemas
periodontais

Clínicas
veterinárias

A higiene oral
e os veterinários
Embora o mercado de biscoitos dentários seja enorme, apenas
uma pequena parte é comercializada através das clínicas
veterinárias.
Prova da importância deste mercado, são as intensas
campanhas publicitárias televisivas que se fazem e a sua venda
em grandes superfícies, em vários expositores, em petshops e
internet.
Para que o veterinário possa contribuir com um valor
acrescentado em relação à maioria das outras ofertas, terá que
escolher produtos eficazes e exclusivos e incluí-los nos seus
protocolos de saúde, de modo a garantir a satisfação dos seus
clientes e a saúde oral dos animais de estimação.
Desta forma, os clientes irão identificar o Médico Veterinário não
apenas como o médico dos seus animais de estimação, mas
também como o seu dentista, tornando-se a saúde oral parte
da saúde integral do animal, sendo dirigida e supervisionada
sempre pelo Médico Veterinário.

Grandes
superficies

O veterinário não comercializa na
sua clínica marcas de alimentos
que são vendidas nas grandes
superfícies.
No entanto, as clínicas têm
diversas marcas de produtos
de higiene oral que são
comercializadas nas grandes
superfícies

Xmile® plus gel
dentífrico
Xmile® plus gel dentífrico é um produto estudado para que o Veterinário
o possa incluir nos seus protocolos e campanhas de higiene dentária,
aumentando desta forma a lealdade e a satisfação dos seus clientes.

A fórmula do sucesso
Extracto ativo de ovo
O gel Xmile® plus contém 15% de extracto de ovo
proveniente de galinhas que foram previamente
imunizadas contra Porphyromonas.
Os ovos dessas galinhas são naturalmente ricos em
imunoglobulinas contra estas bactérias Gram -, que são
a principal causa de placa dentária e mau hálito.

Enzimas:
Amilase
Amiloglucosidase
Lisozima

Enzimas
Quando as enzimas que estão
naturalmente presentes na saliva se
combinam com o gel dentífrico, ocorre
um aumento da ação natural protetora da
saliva, diminuindo a formação de placa
dentária e de tártaro.
As enzimas amilase e amiloglucosidase
degradam os amidos e podem restringir
o crescimento de algumas espécies de
bactérias.
A lisozima decompõe a camada de
peptidoglicanos da parede celular de
algumas bactérias e tem uma ação
bactericida em bactérias Gram +.

Extracto
ativo de ovo

X˘mile Plus
®

gel dentífrico

Propriedades
mucoadesivas que
favorecem a adesão aos
dentes e às gengivas.

Propriedades mucoadesivas
A escovagem regular dos dentes é a melhor
forma de combater o tártaro e o mau hálito, no
entanto, todos nós sabemos o quanto é difícil
para os proprietários realizar uma escovagem
eficaz dos dentes dos seus animais. O Xmile plus
gel dentífrico foi formulado com excipientes que
favorecem o tempo de contacto com a mucosa
gengival e os dentes, proporcionando melhores
resultados quando o produto entra em contacto
com a gengiva, podendo ser melhorado com uma
escovagem suave.

Xmile® plus
barritas dentárias ativas

1- Composição e características
X˘mile® Plus barritas dentárias ativas é um produto eficaz, seguro e fácil de utilizar, para que os clientes fiquem
plenamente satisfeitos com as soluções propostas pelo seu veterinário-dentista.

Substâncias ativas anti-placa
Ovoprodutos ricos em
imunoglobulinas
As barritas dentárias ativas
X˘mile® Plus contêm
ovoprodutos ricos em Ig Y contra
Porphyromonas, a principal
bactéria causadora de placa e
mau hálito

Cúrcuma

Sulfato de Zn

A cúrcuma tem demonstrado
efeitos antioxidantes,
anti-inflamatórios e
antimicrobianos de grande
interesse na prevenção da
doença periodontal e no
controlo do biofilme.

Quelante do cálcio da saliva e
inibidor da formação de
placa dentária

Dureza óptima
A dureza da barrita ativa torna necessária a sua mastigação durante alguns minutos, o que estimula a
salivação e a acção enzimática e bacteriostática natural dos componentes da saliva.

Forma hexagonal com arestas arredondadas
A forma das barritas em combinação com uma dureza óptima, contribui para arrastar os detritos aderidos
à superfície dentária e evita a acumulação de placa. Tudo isto sem lesionar a mucosa gengival graças às
suas bordas arredondadas.

Matriz altamente palatável para favorecer a ingestão voluntária e para
facilitar o cumprimento do programa de profilaxia dentária recomendado
pelo Veterinário

Sem subprodutos animais e/
ou vegetais

Produto 100% natural
prensado a frio

Baixo em calorias*

2 - Uma apresentação adequada às necessidades do Médico Veterinário
Ao contrário da oferta de produtos dentários encontrada nas grandes superfícies, as barritas dentárias ativas X˘mile® Plus
foram elaboradas com a imagem e apresentação própria de um produto veterinário.

Embalagem individual em
atmosfera controlada de
oxigénio zero que mantém
as substâncias ativas
antiplaca em condições
óptimas

*Cada barrita contém:
Tamanho S

37 kcal/barrita

Tamanho M

44,4 kcal/barrita

Tamanho L

92,5 kcal/barrita

3 tamanhos diferentes que se
ajustam às necessidades das
diferentes raças:
Tamanho S:< 10 kg
Tamanho M: 10-25 kg
Tamanho L: >25 kg

Embalagem mensal com 15
barritas ativas
adequada para um
mês de tratamento

Ferramentas de apoio para
ajudar o Médico Veterinário
Consideramos que a higiene dentária dos animais de estimação é uma parte fundamental da medicina preventiva, tão importante como a vacinação e a desparasitação. Desta forma, esforçamo-nos para desenvolver
produtos e ferramentas que ajudem o veterinário a ganhar fidelidade e credibilidade com os seus clientes e,
por que não, também a aumentar os seus rendimentos.

- Amostras sempre à disposição do Médico Veterinário
X˘mile® Plus barritas dentárias ativas
Todas as clínicas utilizam prémios tipo snack para dar aos seus pacientes
depois da sua visita ao veterinário.
Se utilizarem barritas dentárias ativas X˘mile® Plus para este propósito,
será útil para mostrar aos clientes a necessidade de utilizar produtos para
a higiene regular dos animais de estimação.
Com as barritas dentárias ativas X˘mile® Plus, oferecemos aos clientes
um produto embalado individualmente, com todas as garantias de higiene, o qual se diferencia da oferta encontrada nas grandes superfícies: ou
seja, um snack odontológico veterinário.
De carácter permanente, por cada 12 caixas de barritas dentárias ativas
X˘mile® Plus que comprar ao seu distribuidor regular, solicite sempre 1
caixa de exposição com 30 amostras (16% do produto comprado em
forma de amostras).

X˘mile® Plus gel dentífrico
Estamos cientes da dificuldade que muitos proprietários têm em escovar os dentes dos seus animais de estimação. Deste modo, oferecemos
amostras do nosso gel dentífrico X˘mile® Plus para que possa apresentálo aos clientes interessados, antes de comprar o produto.
De carácter permanente, o expositor que contém 12 unidades de X˘mile®
Plus gel dentífrico, vem com 6 unidades de amostra.

- Política comercial de ofertas exclusivas através
da nossa App
Estamos cientes do problema que representa encontrar na Internet produtos
que o veterinário costuma vender na sua clínica, a preços inferiores. Os canais
de distribuição aproveitam ofertas pontuais para transferir os preços para
a rede permanentemente com o consequente problema da imagem para o
veterinário.
Com X˘mile® Plus, as ofertas serão canalizadas exclusivamente através da
nossa App de fidelização, com acesso exclusivo aos veterinários, sendo uma
garantia de que o veterinário terá sempre as melhores condições
comerciais, não tendo que competir com preços muito mais
Melhores
baixos para o mesmo produto encontrado na Internet.

condições e
promoções ao
validar os
códigos QR na
nossa App

Os nossos protocolos
e recomendações
Consideramos que a higiene dentária dos animais de estimação é uma
parte essencial da medicina preventiva.
O objetivo dos veterinários deve ser a educação e consciencialização
dos seus clientes com programas acessíveis para cada situação e
características

Aplicação diária do gel dentífrico
X˘mile® Plus (melhor com escovagem)

De maior a menor

eficácia

Aplicação do gel dentífrico X˘mile®
Plus 1-2 vezes por semana + uma
barrita dentária ativa X˘mile® Plus
em dias alternados

Administração de uma barrita dentária
ativa X˘mile® Plus em dias alternados

De maior a menor

comodidade

X˘mile® Plus barritas dentárias ativas

X˘mile® Plus gel dentífrico

Composição (por barrita): Carne fresca (fígado de porco
30% e cotovelo de porco 27,82%), arroz 20%, peixe
fresco 16,08%, glicerina vegetal 3%, raiz de curcuma 2%,
ovoprodutos (ricos em IgY) 1%.
Aditivos: Nutricionais: Oligoelementos: Zinco (sulfato de
zinco monoidratado) 0,1%.
Constituintes analíticos: Hidratos de carbono 35%, óleos e
gorduras brutas 9,35%, Proteína bruta 28,3%, Fibra bruta <5%.
Energia: 370 kcal/100 g.
Indicações: As barritas dentárias ativas X˘mile® Plus estão
indicadas como um complemento da higiene oral dos cães.
Contraindicações: Não administrar em cachorros com
menos de 4 meses de idade, pois ainda não possuem a
dentição definitiva.
Instruções de utilização: Utilizar as barritas dentárias
ativas X˘mile® apenas em cães que têm os dentes fortes e
saudáveis. Administrar as barritas de acordo com o tamanho
do cão, para evitar que se engasguem.
Posologia: Administrar em dias alternados,
preferencialmente após a última refeição do dia.
Recomendações: Combinar a administração das barritas
dentárias ativas X˘mile® com a escovagem dos dentes
com um gel dentífrico específico para cães, como o Gel
dentífrico X˘mile® plus. Siga sempre as indicações do seu
veterinário. A utilização das barritas dentárias ativas X˘mile®.
Plus não substitui a limpeza realizada pelo seu veterinário.
Manter fora do alcance e da vista das crianças.
Apresentação: Caixa com 15 unidades embaladas
individualmente.
Modo de conservação: Preferencialmente entre 5 e 30
°C, num local fresco e seco. Não expor diretamente à luz
solar. Uma vez aberta a embalagem individual, deve ser
consumida dentro de 48 horas.

Tubo com 50 g. Juntamente, vem com uma cânula
dispensadora e uma escova em forma de dedo.
Composição: Óleo mineral 65%, Ovoprodutos (extrato
enriquecido de gema de ovo) 15%, Dióxido de sílica 10%;
Amido de batata 4,20%, Aromas 3,50%, Celulose 2%,
Aminoglicosidase 0,10%, Amilase 0,10%, Lisozima 0,10%.
Conteúdo em: chumbo <0,25 ppm, arsênio <0,25 ppm. pH
6,72.
Espécies e animais a que se destina: Cães e gatos.
Dose e ou modo de aplicação: X˘mile® Plus gel dentífrico
deve ser aplicado, preferencialmente, com o auxílio de
uma escova, podendo aplicar-se também diretamente.
Recomenda-se utilizar, no mínimo, 2-3 vezes por semana, no
entanto os melhores resultados obtêm-se com o uso diário
do produto.
Aplicação com escovagem
Aplicar uma pequena quantidade do tamanho de uma
ervilha diretamente sobre a superfície dos dentes e
gengivas e esfregar com a ajuda da escova fornecida.
Aplicação sem escovagem
Se a escovagem não for possível, o X˘mile® Plus gel
dentífrico pode ser aplicado diretamente sobre os dentes
e gengivas com a ajuda da cânula fornecida. O produto
contém uma base oleosa que assegura que os princípios
ativos se mantêm em contacto com a superfície dos dentes
e gengivas, o que juntamente com a salivação e ação da
língua do animal ajuda a que o produto se espalhe por toda
a boca. Em gatos, quando a administração diretamente na
boca não for possível, depositar uma pequena quantidade
no focinho, para que o animal a lamba e assim aplique
voluntariamente.
Advertências e precauções especiais: Manter fora
do alcance e da vista das crianças. Seguir sempre as
instruções do Médico Veterinário. Evitar o contacto com os
olhos.
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