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Uma das coisas mais importantes é garantir atendimento odontológico para cães. Escove os dentes do seu cão o mais rápido possível. A desconsideração geral para o cuidado oral pode ser responsável pelo mau hálito como problema. Use um creme dental fabricado especificamente para os cães, e use uma escova de dentes com cerdas macias. Se o seu cão não permite que você use a escova de dentes corretamente, utilize uma escova de dedo. Uma escova de dedo pode ser facilmente usada sobre um dedo. Esfregar os dentes do seu cão com o bicarbonato de sódio também pode ajudar a reduzir a placa bacteriana e os problemas de bactérias. Mas use bicarbonato de sódio como um dos remédios para a respiração ruim do cão  apenas se o creme dental que você está usando não está a fazer qualquer diferença para os problemas de higiene oral. Dando a seus balas de respiração do animal de estimação do cão para cães ou usando um spray de hálito de cachorro para que ele também possam fazer o truque em que o problema em questão está em causa. A maioria destes produtos funcionam de tal maneira que eles não permitem uma acumulação de tártaro ou placa. Estes produtos do cão estão disponíveis em diferentes sabores e você pode optar por utilizar para que o seu cão parece a gostar.



Mau hálito de seu cacho�ro.

http://site.amigonaosecompra.com.br/seis-perigos-para-seu-cachorro-na-temporada-de-verao/

A Halitose ou mau hálito é um problema comum em cães.  São muitas as razões que podem levar seu cão 
a ter problemas de mau hálito.  Embora por vezes a duração em que o mau hálito em cães persiste, é  curta, 
um longa duração sugere um problema profundamente enraizado que precisa de atenção adequada e de 
uma visita ao veterinário. 

A seguir algumas razões para respiração com mau odor em seu cão.. Mas o que provoca o mau hálito em 
cães? Dadas a seguir são algumas das principais razões para o mau hálito em cães.



O Mau cheiro na boca do seu Pet
1- Má digestão

Uma das razões mais comuns é a má digestão. No caso de um cão não 
ser capaz de digerir o alimento adequadamente. 

2- Placas e tártaro

O acúmulo de placa bacteriana e tártaro também podem causar mau 
hálito ou halitose. A placa é um resultado da deposição de bactérias, 
minerais e alimentos decompostos nos dentes do cão. Outras doenças 
periodontais, como problemas dentários e goma também podem levar 
ao problema do mau hálito em cães.
Uma das coisas mais importantes é garantir um atendimento 
odontológico para seu cachorro. Escove os dentes do dele com 
frequência.  Use um creme dental fabricado especificamente para os 
cães, e use uma escova de dentes com cerdas macias. 

3-Escova de dedo / Spray

Se o seu cão não permitir que você use a escova de dentes 
corretamente, utilize uma escova de dedo. 
Esfregar os dentes do seu cão com o bicarbonato de sódio também 
pode ajudar a reduzir a placa bacteriana e os problemas de bactérias. 
Porém só utilize se o creme dental não fizer efeito para os problemas 
de higiene oral.  
O uso de um spray de hálito de cachorro só é indicado para manter 
limpa a boca do animal., pois se utilizado em acesso poderá acumular 
tártaro.  



Po�tura e respiração
4- Dieta adequada

Uma solução adequada para reduzir o mau hálito de seu cachorro seria a 
mudança da dieta. Porém é necessário procurar uma veterinário para 
que ele oriente quanto a mudança da dieta diária de sua cachorro.  
Mudar a dieta do animal  sem a orientação de um nutricionais 
veterinário, poderá reduzir vitaminas, proteínas e demais nutrientes que 
ele precisa para manter-se saudável. 

5- Enlatados e crus.
Pode ser possível que a carne crua ou alimentos enlatados com que você 
está alimentando o seu cão podem causar problemas de mau hálito. 
Nunca dê alimento humano para seu cachorro. Certifique-se de 
alimentá-lo com nutrientes facilmente digeríveis e também nutritivos. 
Procure um especialista para auxiliar nesse problema.

Se os problemas de mau hálito persistirem, leve-o para um check up em 
uma clíica veterinária. Muitos problemas de saúde em cães muitas vezes 
primeiro mostram-se sob a forma de pequenos sintomas como mau 
hálito.  A má digestão pode decorrer de outro problema de saúde. 
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