
sprytny sposób na zdrowe zęby



CZĘŚĆ I
ZNACZENIE PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ U PSÓW.

JAK DZIAŁA GREENIES™?



 W JAKI SPOSÓB PRZEKĄSKA GREENIES™ CZYŚCI ZĘBY PSA?
GREENIES™ pomaga kontrolowaç odk∏adanie si´ p∏ytki naz´bnej i kamienia, poprzez mechaniczne ich Êcieranie. 
Mechaniczne zeskrobywanie nast´puje w czasie ˝ucia, gdy z´by psa zag∏´biajà si´ w przekàsk´. W odró˝nieniu od wielu 
innych produktów GREENIES™ nie zawiera Êrodków chemicznych redukujàcych p∏ytk´ czy kamieƒ naz´bny. 

 DLACZEGO PROFILAKTYKA DENTYSTYCZNA JEST TAK WAŻNA DLA ZDROWIA PSA?
Choroby przyz´bia nale˝à obecnie do najcz´Êciej rozpoznawanych schorzeƒ u zwierzàt towarzyszàcych cz∏owiekowi. 
Niestety ponad po∏owa w∏aÊcicieli psów przyznaje si´, ˝e nie stosuje regularnej profilaktyki stomatologicznej u swoich 
podopiecznych, w celu zmniejszania powstawania p∏ytki naz´bnej i kamienia – dwóch g∏ównych przyczyn chorób 
przyz´bia. Co gorsza, wi´kszoÊç w∏aÊcicieli psów nie traktuje problemów stomatologicznych powa˝nie, a te, nieleczone 
mogà prowadziç do tak powa˝nych chorób, jak uszkodzenia wàtroby, nerek i serca.

 JAK NOWE GREENIES™ POMAGAJĄ UTRZYMAĆ ZĘBY PSA W CZYSTOŚCI?
Nowe GREENIES™ posiadajà specjalny kszta∏t i konsystencj´, które opracowano ze szczególnà dba∏oÊcià o ka˝dy 
szczegó∏ po to, by zapewniç maksymalnà efektywnoÊç dzia∏ania przekàski. Nowa elastyczna konsystencja przekàsek 
GREENIES™ u∏atwia psom zag∏´bianie w nie z´bów, a zaokràglone cz´Êci imitujàce w∏osie szczoteczki do z´bów 
otaczajà z´by ze wszystkich stron, zapewniajàc optymalny kontakt z przekàskà. Ruchy z´bów podczas ˝ucia przekàski 
dajà podobny efekt czyszczàcy, jak w przypadku szczotkowania z´bów zwyk∏à szczotkà, co pomaga kontrolowaç 
powstawanie p∏ytki i kamienia, dwóch g∏ównych przyczyn zapalenia dziàse∏ i chorób przyz´bia. Badania pokazujà, 
˝e stosowanie nowych GREENIES™ zmniejsza o 69% odk∏adanie si´ kamienia naz´bnego, a o 10,5% powstawanie 
p∏ytki naz´bnej. Tak dobre efekty uzyskujemy podajàc przekàsk´ GREENIES™ raz dziennie.



 JAK EFEKTYWNA JEST PRZEKĄSKA GREENIES™ W PROFILAKTYCE STOMATOLOGICZNEJ?
Kluczowym czynnikiem w dbaniu o zdrowie jamy ustnej, obok rutynowych zabiegów stomatologicznych, jest codzienna 
profilaktyka. W badaniach wykazano, ˝e przekàska GREENIES™ podawana jeden raz dziennie, redukuje powstawanie 
kamienia naz´bnego o oko∏o 70%. To z kolei pomaga zmniejszyç powstawanie p∏ytki bakteryjnej i utrzymaç dziàs∏a 
w zdrowiu. Zawdzi´czamy to jednej przekàsce GREENIES™ dziennie. 

 DLACZEGO WAŻNE JEST PODAWANIE PRZEKĄSEK DENTYSTYCZNYCH DO ŻUCIA?
˚ucie wspomaga zdrowie z´bów. Im wi´cej pies ˝uje tym bardziej pracujà jego z´by i jama ustna. Ka˝dy k´s 
oczyszcza z´by – a czystsze z´by, to Êwie˝szy oddech i zdrowsze dziàs∏a. Przekàski denta to wa˝ny element sta∏ej 
profilaktyki stomatologicznej. Stosowane raz dziennie mogà znacznie zredukowaç narastanie kamienia naz´bnego 
i p∏ytki bakteryjnej.

 W JAKI SPOSÓB NAJLEPIEJ DBAĆ O ZĘBY PSA?
Lekarze weterynarii zalecajà, by profilaktyka stomatologiczna u psów obejmowa∏a przynajmniej jedno badanie stanu 
jamy ustnej w roku. Szczotkowanie z´bów zalecane jest przynajmniej raz dziennie, co mo˝e byç zastàpione codziennym 
podawaniem przekàsek denta, takich jak GREENIES™.



 CZY CODZIENNA PROFILAKTYKA POWINNA STAĆ SIĘ NAWYKIEM?
Lekarze weterynarii zalecajà, by profilaktyka stomatologiczna sta∏a si´ codziennym nawykiem w∏aÊcicieli psów. Jednà 
z naj∏atwiejszych metod na zapami´tanie i przestrzeganie obowiàzku szczotkowania z´bów psa jest robienie tego w tym 
samym czasie, gdy sami myjemy z´by. 

 CZY POMIMO PODANIA PSU PRZEKĄSKI DENTA RAZ DZIENNIE MUSZĘ NADAL CZYŚCIĆ 
JEGO ZĘBY?

Czyszczenie z´bów psa przez lekarza weterynarii jest tak samo wa˝ne, jak profesjonalne czyszczenie ludzkich z´bów 
przez stomatologa. Ponadto dog∏´bne zbadanie z´bów, dziàse∏ i profesjonalne oczyszczenie ich z osadów przez 
wykwalifikowanego lekarza przynajmniej raz w roku daje pewnoÊç, ˝e nie wyst´pujà inne problemy zdrowotne. Jednak 
codzienna profilaktyka jest równie˝ niezb´dna. W∏àczenie do codziennej profilaktyki przekàsek, takich jak GREENIES™ 
pomaga kontrolowaç narastanie p∏ytki i kamienia naz´bnego oraz poprawiaç zdrowie jamy ustnej psa. Zawdzi´czamy 
to jednej przekàsce GREENIES™ dziennie.

 CZY PRZEKĄSKI DENTA RÓŻNIĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ?
Nie ma dwóch takich samych produktów, tak samo, jak nie ma dwóch takich samych psów. Podczas gdy wi´kszoÊç 
przekàsek denta oparta jest na za∏o˝eniu, ˝e jeden rozmiar pasuje do ka˝dego psa, ostatnie badania wykazujà, ˝e kszta∏t 
czaszki psów decyduje o tym, jak mocno potrafià one gryêç, jak szeroko otwierajà swoje szcz´ki i jak u∏o˝one sà w nich 
z´by. Ta wiedza pozwoli∏a badaczom zajmujàcym si´ GREENIES™ na stworzenie efektywnej przekàski stomatologicznej, 
innej od wszystkich dost´pnych do tej pory.



CZĘŚĆ II
CHARAKTERYSTYKA NOWYCH 

PRZEKĄSEK GREENIES™.



 CZY RECEPTURA GREENIES™ ZOSTAŁA ZMIENIONA?
Tak, receptura GREENIES™ zosta∏a zmieniona. Szczoteczka GREENIES™ otrzyma∏a jeszcze lepszy kszta∏t oraz tekstur´ 
po to, aby zwi´kszyç efektywnoÊç jej dzia∏ania oraz bezpieczeƒstwo dla psa. Powy˝szych zmian dokonano w oparciu 
o wyniki przeprowadzonych badaƒ biometrycznych. Nowa receptura zapewnia ca∏kowità strawnoÊç GREENIES™, 
dzi´ki zastosowaniu bia∏ek najwy˝szej jakoÊci. W oczywisty sposób zapewnia to pe∏ne bezpieczeƒstwo stosowania 
przekàsek GREENIES™. Nowa receptura nie zawiera surowców modyfikowanych genetycznie. 

 DLACZEGO ZMIENILIŚMY PRZEKĄSKI GREENIES™?
Ca∏y czas szukamy sposobów na popraw´ wszystkich aspektów naszych produktów. Dotyczy to efektywnoÊci 
stomatologicznej, smakowitoÊci, wartoÊci od˝ywczej, zadowolenia psa oraz zaufania lekarza weterynarii i w∏aÊciciela. 
Poszerzenie naszej wiedzy o zagadnienia z zakresu biometryki da∏o nam mo˝liwoÊç zmiany GREENIES™ na lepsze.

 JAKIE SĄ ZALETY NOWYCH GREENIES™?
Nowe GREENIES™, które sà wygodnym sposobem codziennej profilaktyki stomatologicznej, zosta∏y zmienione 
w oparciu o wyniki nowych, innowacyjnych badaƒ biometrycznych i posiadajà:
• Nowà, stymulujàcà ˝ucie konsystencj´ – nowa tekstura sk∏ania psy do wbijania z´bów w ka˝dy k´s, co zwi´ksza 

kontakt przekàski z z´bami i daje efekt „szczotkowania“. W ten sposób przekàska pomaga w zapobieganiu powstawania 
p∏ytki i kamienia naz´bnego, dodatko odÊwie˝ajàc oddech.

• Nowy kszta∏t – specjalnie uformowany kszta∏t z zaokràglonymi brzegami pasuje do psich z´bów i czyÊci trudne 
do dotarcia miejsca „szczotkujàc“ je podczas ˝ucia przekàski. Nowy kszta∏t to tak˝e specjalnie wyrzeêbione górki 
i do∏ki, które sprawiajà, ˝e pies ˝uje przekàsk´ odpowiednimi miejscami szcz´k i ˝uchwy.

• ̧ atwostrawnoÊç – wysokostrawne bia∏ka w nowych GREENIES™ zapewniajà przekàsce konsystencj´ stymulujàcà 
do ˝ucia, a jednoczeÊnie u∏atwiajà pe∏ne strawienie GREENIES™ w przewodzie pokarmowym.



 CZY PSY W DALSZYM CIĄGU KOCHAJĄ SMAK GREENIES™?
Nowa receptura GREENIES™ to wielki przebój wÊród psów. Badania kliniczne pokazujà, ˝e nowe GREENIES™ 
sà preferowane w stosunku do produktów konkurencyjnych. Psy zajadajàc si´ smakowitymi przekàskami majà dodatkowe 
korzyÊci – nowe GREENIES™ pozwalajà na jeszcze skuteczniejszà kontrol´ p∏ytki i kamienia naz´bnego oraz odÊwie˝anie 
oddechu.

 DLACZEGO KSZTAŁT NOWYCH SZCZOTECZEK GREENIES™ JEST INNY?
Nowe GREENIES™ sà nadal inspirowane znanym kszta∏tem zielonej szczoteczki do z´bów, jednak ich detale zosta∏y 
udoskonalone na podstawie intensywnych badaƒ biometrycznych. Przeprowadzone badania wskaza∏y nam, jak 
dostosowaç kszta∏t przekàski do ró˝nej si∏y nacisku szcz´k, wielkoÊci i budowy jamy ustnej psów. Udoskonalony kszta∏t 
jest bardziej zaokràglony i elastyczny. Potrafi „owinàç si´” wokó∏ psich z´bów i u∏atwia tym samym czyszczenie 
trudnodost´pnych miejsc. Nowe GREENIES™ posiadajà równie˝ na g∏ówce szczoteczki wi´cej szczecinek zapewniajàcych 
wi´kszà efektywnoÊç czyszczenia. Nowy kszta∏t jest opracowany tak, by stymulowaç do maksymalnie intensywnego 
˝ucia, co pozwala na utrzymanie zdrowszych z´bów i dziàse∏.



 CO TO JEST BIOMETRYKA? JAKIE MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU GREENIES™?
Biometryka nie jest powszechnie znanym terminem, ale jest to ciekawa dziedzina nauki, badajàca cechy fizjologiczne 
zwierzàt i ludzi. Biometryka jest obecnie wykorzystywana w najnowoczeÊniejszych metodach identyfikacji ludzi 
na podstawie skanowania siatkówki oka, odcisków palców czy g∏osu. GREENIES™ jest pierwszà przekàskà dla zwierzàt, 
której kszta∏t i receptura zosta∏y opracowane w∏aÊnie na podstawie badaƒ biometrycznych.
Podczas przeprowadzonych badaƒ biometrycznych przeanalizowano te cechy fizjologiczne psów, które majà wp∏yw 
na gryzienie oraz ˝ucie: kszta∏t czaszki, si∏´ nacisku szcz´k oraz ró˝nice anatomiczne pomi´dzy psami o ró˝nej wadze. 
Pomiary trzech g∏ównych typów czaszek psów (ka˝dà ras´ mo˝na zakwalifikowaç do jednej z tych grup) analizowano 
pod kàtem maksymalnej si∏y nacisku i kàta rozwarcia szcz´ki i ˝uchwy, w celu stworzenia przekàski denta, która 
uwzgl´dnia∏aby wszystkie te ró˝nice. Efektem tych prac jest nowa przekàska GREENIES™ odpowiednia dla wszystkich 
psów. 

 DLACZEGO POWSTAŁA NOWA TEKSTURA?
W czasie badaƒ nad rozwojem nowych GREENIES™ udowodniono, ˝e mi´kka, zach´cajàca do ˝ucia konsystencja 
powinna daç najlepsze efekty w ochronie zdrowia z´bów i dziàse∏, poniewa˝ pozwala psom na zag∏´bianie z´bów 
w przekàsk´ z ka˝dym k´sem. W dodatku gi´tka konsystencja zosta∏a specjalnie opracowana tak, by dostosowywaç si´ 
do ró˝nych typów i rozmiarów psów (bardziej mi´kkie przekàski dla ma∏ych psów, a twardsze dla psów wi´kszych 
– w ten sposób sà one ∏atwiej gryzione i trawione).



 CZY NOWE GREENIES™ SĄ ŁATWE DO ŻUCIA I STRAWIENIA?
Nowe GREENIES™ sà wyprodukowane z wysokostrawnych bia∏ek najwy˝szej jakoÊci, co pozwala zachowaç czyste 
z´by i Êwie˝y oddech. ¸atwostrawnoÊç i elastyczna struktura nowych GREENIES™ zapewniajà bezpieczeƒstwo, jeÊli sà 
podawane w odpowiednim rozmiarze do wielkoÊci psa. Nowe GREENIES™ sà w 96% strawne, a to wi´cej ni˝ 
w przypadku przeci´tnego suchego pokarmu. 

 CO SPRAWIA, ŻE NOWE GREENIES™ SĄ ŁATWOSTRAWNE?
Nowe GREENIES™ sà tak opracowane, by zach´caç do odgryzania ma∏ych, ∏atwych do strawienia kawa∏ków. Receptura 
zawiera wysokiej jakoÊci ∏atwostrawne bia∏ka, dzi´ki którym otrzymaliÊmy mi´kkà, gi´tka i ∏atwà do ˝ucia 
konsystencj´.

 JAKI JEST CZAS ŻUCIA NOWYCH PRZEKĄSEK GREENIES™?
Wst´pne testy na beaglach pokaza∏y, ˝e czas ˝ucia przekàsek GREENIES™ o nowej recepturze wynosi oko∏o 1⁄2 do 2⁄3 
czasu ˝ucia przekàsek GREENIES™ o poprzedniej recepturze. Jednak czas ˝ucia dla ka˝dego psa jest inny. 
Nowa tekstura zach´ca psy do intensywniejszego ˝ucia, co sprawia, ˝e psy mniej ch´tnie po∏ykajà du˝e kawa∏ki.



CZĘŚĆ III
PODAWANIE GREENIES™



 SKĄD MAM WIEDZIEĆ, KTÓRY ROZMIAR JEST ODPOWIEDNI DLA MOJEGO PSA?
Receptura nowych GREENIES™ jest oparta na danych naukowych z dziedziny biometryki, które sà efektem analizy 
unikalnych cech fizjologii psów, takich jak umiejscowienie z´bów, kszta∏t czaszki, waga i si∏a nacisku szcz´k. Tradycyjnie 
przekàski do ˝ucia dla psów opracowywano wy∏àcznie na podstawie wielkoÊci i wagi psa. Tymczasem badania 
biometryczne, bioràc pod uwag´ sposób, w jaki psy ˝ujà, wykaza∏y, ˝e tekstura i kszta∏t przekàsek denta sà równie 
wa˝ne jak wielkoÊç. Jest to powód, dla którego nowe GREENIES™ zosta∏y wyprodukowane w czterech rozmiarach 
od „Petite“ do „Large“ tak, aby idealnie spe∏nia∏y potrzeby ka˝dego psa.

• Large dla psów o wadze pomi´dzy 22 a 45 kg
• Regular dla psów o wadze pomi´dzy 11 a 22 kg
• Petite dla psów o wadze pomi´dzy 7 a 11 kg
• Teenie dla psów o wadze pomi´dzy 2 a 7 kg

Je˝eli w sklepie, w którym kupujesz, nie ma wszystkich rozmiarów poproÊ kierownika, aby sprowadzi∏ odpowiedni rozmiar. 

 MÓJ PIES MA MNIEJ NIŻ 6 MIESIĘCY I/LUB WAŻY MNIEJ NIŻ 2 KG 
– CZY MOGĘ MU PODAĆ GREENIES™?

Nie zaleca si´ podawania przekàsek GREENIES™ psom l˝ejszym, ni˝ 2 kg i/lub tym, które nie ukoƒczy∏y jeszcze 
6 miesi´cy, poniewa˝ nie majà dostatecznie rozwini´tych zdolnoÊci ˝ucia.



 CZY MOGĘ PODAĆ DOWOLNĄ ILOŚĆ PRZEKĄSEK GREENIES™ W CIĄGU DNIA?  
CZY MOGĄ ONE ZASTĄPIĆ DIETĘ?

Zalecamy, aby GREENIES™ podawano jako przekàsk´, a nie jako jedyne po˝ywienie. Rekomendacja ˝ywieniowa jednej 
przekàski dziennie jest wynikiem zaleceƒ Âwiatowego Centrum ˚ywienia i Opieki nad Zwierz´tami WALTHAM®, 
dotyczàcych pokarmów uzupe∏niajàcych dla zwierzàt. Przekàski nie powinny przekraczaç 15% dziennego spo˝ycia 
kalorycznego. Szczoteczka GREENIES™ nie zast´puje g∏ównego posi∏ku. Podawanie przekàsek w zbyt du˝ej iloÊci, albo 
w rozmiarze niedostosowanym do wielkoÊci psa mo˝e prowadziç do oty∏oÊci, poprzez przekroczenie dziennego limitu 
kalorii. Z powodu wysokiej strawnoÊci przekàska GREENIES™, podawana w nadmiernych iloÊciach, mo˝e powodowaç 
problemy ˝o∏àdkowe i biegunk´. KalorycznoÊç poszczególnych szczoteczek Greenies™: Teenie 25 kcal/szt., Petite 54 kcal/szt., 
Regular 90 kcal/szt., Large 144 kcal/szt.

 JAKI JEST CZAS PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA NOWYCH GREENIES™?
Nowe przekàski GREENIES™ majà 12-miesi´czny okres przydatnoÊci do spo˝ycia. Data przydatnoÊci do spo˝ycia jest 
wydrukowana na spodzie opakowania.

 CZY GREENIES™ SĄ ODPOWIEDNIE DLA PSÓW Z CUKRZYCĄ? (ZAWARTOŚĆ CUKRU/WĘGLOWODANÓW)
GREENIES™ zawiera oko∏o 1% w´glowodanów, spoÊród których ˝aden nie jest cukrem. Sugeruje to, ˝e produkt jest 
odpowiedni dla psów z cukrzycà.



 CZY GREENIES™ ZAWIERAJĄ GLUTEN?
Tak, GREENIES™ zawierajà gluten pszenny.

 CZY GREENIES™ SĄ ODPOWIEDNIE DLA PSÓW Z ALERGIĄ NA PRODUKTY MLECZNE?
Nie, GREENIES™ nie sà odpowiednie dla psów z alergià na produkty mleczne, poniewa˝ zawierajà bia∏ko mleka.

Dalsze informacje dotyczàce karmienia i piel´gnacji mo˝na uzyskaç pod adresem: 
GREENIES™, Mars Polska Sp. z o.o.; Ko˝uszki Parcel 42; 96-500 Sochaczew; tel. 0 801 10 63 63

sprytny sposób na zdrowe zęby


