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C.E.T. Kauwstrips 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenstelling Runderhuid, lactoserum en plantaardige bijproducten. Analytische bestanddelen kauwstrips hond  

 < 5 kg : ruw eiwit > 65%, ruw vet > 0,1%, ruw as < 10%, ruwe celstof < 5%, vocht < 18%, calcium 

0,5%, natrium 0,0% en fosfor 0,1%. Analytische bestanddelen kauwstripshong < 10 kg, 10 - 25 kg 

en > 25 kg : ruw eiwit > 70%, ruw vet > 0,1%, ruw as < 10%, ruwe celstof < 5%, vocht < 18%, 

calcium 0,5%, natrium 0,0% en fosfor 0,1%. 

 

Eigenschappen De C.E.T. kauwstrips voor honden hebben een mechanische, polijstende en enzymatische werking. 

Het C.E.T. gebitsverzorgingsprogramma heeft een remmende werking op de ontwikkeling van de 

bacteriën, waardoor tandplak- en tandsteenvorming wordt verminderd en een slechte adem wordt 

voorkomen. De kauwstrips zijn smaakvol en helpen bij de mechanische reiniging van de tanden 

dankzij het kauwen. 

 

Doeldier Hond 

 

Indicaties Gebitsverzorging. 

 

Toediening/dosering De kauwstrips maken deel uit van het dagelijkse gebitsverzorgingsprogramma van de hond, 

waarvan het tandenpoetsen een belangrijk onderdeel is. Door de kauwstrips worden de tanden 

mechanisch gereinigd van tandplak en voerresten. Geef daarom minstens één C.E.T. kauwstrip op 

de dagen dat de tanden van de hond niet worden gepoetst. 

 

Waarschuwingen Ingestie na onvoldoende kauwen op dit soort producten, kan leiden tot braken of verstopping van de 

darmen. Let daarom op het kauwgedrag van uw hond en geef niet een te kleine kauwstrip. Tip: geef 

bij schrokkerige honden de kauwstrip vlak na het eten. 

 

Bewaarcondities/Houdbaarheid Droog en tussen 15°-25°C bewaren. Houdbaar tot: zie stempel verpakking. 

  

Verpakking Doos à 200 gram  

 Doos à 141 gram 

 Doos à 226 gram  

 

Registratienummer NR 

 

Kanalisatie Vrij 

 

Artikelnummer 96.003.11 C.E.T. Kauwstrips hond < 5 kg 

 96.003.14 C.E.T. Kauwstrips hond < 10 kg 

 96.003.18 C.E.T. Kauwstrips hond 10-25 kg 

  96.003.22 C.E.T. Kauwstrips hond > 25 kg 

 

EAN code 8714076004399 C.E.T. Kauwstrips hond < 5 kg 

 8714076004078 C.E.T. Kauwstrips hond < 10 kg 

 8714076004061 C.E.T. Kauwstrips hond 10-25 kg 

 8714076004283 C.E.T. Kauwstrips hond > 25 kg 
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