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Canagans Dental torrfoder, vilken innehåller 
Swedencares ProDen PlaqueOff®, har blivit 
godkänd av VOHC
De två kliniska studier* på hund som har utförts av DVM PhD Jerzy Gawor och hans forskningsteam 
har visat att Canagans Dental torrfoder som innehåller ProDen PlaqueOff® tydligt reducerar plack 
och tandsten. Resultaten från dessa studier har utgjort grunden till den ansökan som lämnades in 
till Veterinary Oral Health Council (VOHC®). VOHC® har nu tilldelat Canagans Dental torrfoder, 
vilken innehåller ProDen PlaqueOff®, statusen att produkten kan användas för att hindra 
uppkomsten av både plack och tandsten. Swedencare kan stolt meddela att Canagan Dental nu har 
rätten att märka förpackningarna med VOHC®s märke.

”Detta är fjärde ProDen PlaqueOff® produkten, och den första torrfoder produkten med ingrediensen, 
som tilldelats VOHC-certifieringen! Med en gedigen grupp av dossier fortsätter detta bekräfta 
effektiviteten av våra produkter. Det är naturligtvis också mycket bra att kunna visa marknaden att vår 
aktiva ingrediens kan ingå i andra kompositioner och ändå ha samma effekt på munhälsan. Jag är 
övertygad om att detta erkännande också kommer att ha stor effekt på försäljningen av Canagans 
Dental-produktlinje som redan har varit mycket framgångsrik.” säger Håkan Lagerberg, VD 
Swedencare.

”Canagans Dental har mottagits otroligt bra i Storbritannien och över hela världen**. Som med alla 
våra prisbelönta recept är det 100% spannmålsfritt, hög kötthalt och innehåller en blandning av färska 
grönsaker. Införandet av ProDen PlaqueOff® i vårt Dental sortiment och det efterföljande kliniska 
beviset på att användandet av Canagans Dental produkt minskar plack och tandsten är ett mycket 
stolt ögonblick för oss och vi är glada över att tilldelats VOHC-certifieringen. Denna utmärkelse 
bekräftar ytterligare till våra kunder vårt åtagande av att driva våra standarder allt högre.” säger 
James Millbourne, VD Canagan Group

* Studierna omfattade två grupper av hundar. Båda grupper delades in i två undergrupper varav den 
ena behandlades med Canagans Dental vilken innehöll ProDen PlaqueOff® och den andra med 
placebo. Innan studien påbörjades genomfördes en hälsoundersökning av alla de deltagande 
hundarna och deras tänder rengjordes från plack och tandsten. Studien pågick därefter i 30 dagar och 
bägge grupper som behandlats med Canagan Dental med ProDen PlaqueOff® hade betydligt mindre 
plack och tandsten jämfört med placebogruppen vid undersöknings slut.

*I Norden finns nu Canagan Dental bl.a. på Arken Zoo och vetzoo.se
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För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se
 
Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

http://www.swedencare.se/
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About Canagan
Canagan is an award-winning grain free food crafted to replicate the ancestral diet of dogs and cats. 
Canagan only use the finest ingredients, including; succulent cuts of meat or fish, sweet potato & 
vegetables and botanicals. All of the delicious recipes contain at least 60% nutritious animal 
ingredients with many featuring salmon oil, joint health and selected dental recipes carry the VOHC 
seal of approval for reducing tartare and plaque. Canagan are proud to support over 5,000 
independent pet stores across 45 countries. For More information about Canagan products, please 
visit the website  .www.canagan.co.uk
 
About Jerzy Gawor
DVM PhD Jerzy Gawor 
Fellow, Academy of Veterinary Dentistry
Diplomate, American Veterinary Dental College
Diplomate, European Veterinary Dental College
EBVS European Veterinary Specialist in Dentistry
Past President of Federation of European Companion Animal Veterinary Associations
President of the European Veterinary Dental College
Board member of the Polish Small Animal Veterinary Association
 
About VOHC
VOHC (The Veterinary Oral Health Council) exists to recognize products that meet pre-set standards 
of plaque and calculus (tartar) retardation in dogs and cats. Products are awarded the VOHC Seal of 
Acceptance following review of data from trials conducted according to VOHC protocols. The VOHC 
Seal is displayed on products that have been awarded the Seal. 
Regular use of products carrying the VOHC Seal will reduce the severity of periodontal disease in pets.
For more information please visit the homepage: www.VOHC.org

Om Swedencare
Swedencare utvecklar, producerar delvis i egen fabrik, marknadsför och säljer premiumprodukter på 
den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolaget 
har en omfattande portfölj med starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden, vilket 
inkluderar egna vet-exclusive varumärken samt varumärket ProDen PlaqueOff® för oralhälsa till hund 
och katt som det största. Swedencare har säte i Malmö och bolagets produkter säljs idag i drygt 50 
länder till veterinärer, djuraffärer och online-butiker via ett distributionsnät omfattande tio dotterbolag 
samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett 
flertal år med hög lönsamhet.
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