
Набір засобів для гігієни 
порожнини рота ВІТІС ОРТОДОНТІК                                         

Ортодонтичні конструкції призначені для корекції положення зубів та усунення проблем, пов’язаних з неправильним прикусом. Гігієна 
порожнини рота у людей, які носять брекети, повинна бути особливо ретельною, оскільки такі конструкції сприяють затриманню часточок 
їжі та, відповідно, накопиченню зубного нальоту. Використання засобів гігієни порожнини рота після кожного прийому їжі допомагає кон-
тролювати інтенсивність утворення нальоту, підтримувати свіжість подиху, а також забезпечує здоровий стан ясен.

Засоби ВІТІС ОРТОДОНТІК містять активні інгредієнти, які щодня необхідні для підтримання здорового стану порожнини рота і профі-
лактики утворення зубного нальоту, та проникають в ділянки, що важко доступні для чистки зубною щіткою.

Щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК має два види щетинок - у центрі та у верхній частині головки вони більш жорсткі, що дає можливість ретельно 
очищати зуби та ортодонтичні конструкції. По краях щітки розташовані м’які щетинки для делікатного догляду за зубами у приясен-
ній зоні. Спеціальна V-подібна форма робочої поверхні щітки дозволяє ефективно очистити зуби та ортодонтичні конструкції у будь-
яких важкодоступних ділянках ротової порожнини. Щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК випускається з різними розмірами головки: для дорослих 
(regular) та дітей/підлітків (access).

Показання:

Засоби ВІТІС ОРТОДОНТІК призначені для щоденного використання та спеціально розроблені для людей, які проходять курс ортодон-
тичного лікування.  При щоденному використанні засоби ВІТІС ОРТОДОНТІК забезпечують оптимальну гігієну та здоровий стан порож-
нини рота в період ортодонтичного лікування:

Вказівки з використання:

Нанесіть невелику кількість зубної пасти ВІТІС ОРТОДОНТІК на спеціальну ортодонтичну щітку. Ретельно очищуйте зуби круговими 
рухами від ясен до зубів (приділяючи особливу увагу ділянкам, де найчастіше затримуються часточки їжі та утворюється зубний 
наліт) три рази на день або після кожного прийому їжі.

Полощіть порожнину рота 15 мл ополіскувача ВІТІС ОРТОДОНТІК протягом 30 секунд після виконання звичайних процедур гігієни порож-
нини рота. Впродовж наступних 30 хвилин після використання даного продукту не рекомендується вживати їжу або напої.

Застереження:

НЕ КОВТАТИ.

ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИПАДКУ ЧУТЛИВОСТІ ДО БУДЬ-ЯКОГО З ІНГРЕДІЄНТІВ.

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДІТЯМ ДО 7 РОКІВ.

Активні речовини: 

Хлорид цетилпіридину, фторид натрію, алантоїн, алое вера.

Форма випуску:

Повний набір ВІТІС ОРТОДОНТІК (access):

зубна щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК (access), зубна паста 15 мл, 
ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка, 2 та-
блетки для очищення конструкцій.

Набір ВІТІС ОРТОДОНТІК (access):

зубна щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК (access), зубна паста 15 мл, 
ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка.

Повний набір ВІТІС ОРТОДОНТІК (regular):

зубна щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК, зубна паста 15 мл, опо-
ліскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка, 2 таблет-
ки для очищення конструкцій.

Набір ВІТІС ОРТОДОНТІК (regular):

зубна щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК, зубна паста 15 мл, опо-
ліскувач 30 мл, конічна міжзубна щітка.

Інші товари серії:

Ополіскувач ВІТІС ОРТОДОНТІК 500 мл
Ополіскувач ВІТІС ОРТОДОНТІК 150 мл
Ополіскувач ВІТІС ОРТОДОНТІК 30 мл
Зубна щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК (з маленькою чи звичайною 
головкою)
Зубна паста ВІТІС ОРТОДОНТІК 100 мл
Зубна паста ВІТІС ОРТОДОНТІК 15 мл

Виробник: 
DENTAID INTERNATIONAL. вул. Сан Фатьйо, 10, 
08290 Серданьйола (Іспанія).

Імпортер:

ТОВ «КРІСТАР-ЦЕНТР»,  тел.: (044) 463.63.37

Умови зберігання: 
зберігати в сухому прохолодному місці подалі від прямих 
сонячних променів.

Придатний до: див. на упаковці.

Склад: див. INGREDIENTS на упаковці.

Склад зубної щітки: щетинки: Tynex®, 
      ручка щітки: целюлоза, 
      ковпачок: полікарбонат.р

• зміцнюють емаль, підтримують здоровий стан ясен,
• зменшують інтенсивність утворення зубного нальоту,

• запобігають виникненню неприємного запаху з рота,
• допомогають підтримувати брекети в чистому стані.

 Догляд та захист під час ортодонтичного лікування
Не містить глютен                                                                    
Не містить спирт                                                          
Має яблучно-м’ятний смак


