
Зубна паста-гель 
для дітей ВІТІС ДЖУНІОР                      
Не містить глютен
Має суничний смак
Містить 1000 ppm іонів фтору*

ЧОМУ ПОТРІБНО ВИКОРИСТОВУВАТИ ПАСТУ-ГЕЛЬ ВІТІС ДЖУНІОР

• Пасту-гель ВІТІС ДЖУНІОР рекомендовано як складову системи щоденної 
гігієни порожнини рота для дітей. 

• Її формула забезпечує необхідний догляд, починаючи з перших зубів. 
• Завдяки низькій абразивності вона не пошкоджує зуби.

• Фторид натрію та ксиліт зміцнюють емаль та запобігають демінералізації.
• М’який суничний смак ВІТІС ДЖУНІОР перетворює процес чищення зубів на приємну забаву.

Показання:

Для щоденної гігієни порожнини рота для дітей від 3 років.
• Ефективний засіб проти карієсу.
• Ретельно та м’яко видаляє наліт на зубах, попереджує утворення зубного каменю.
• Мінералізує (зміцнює) зубну емаль.
• Зміцнює та захищає ясна від запалення.

Вказівки з використання:

• Дітям до 6 років: використовуйте кількість пасти розміром із горошину; з метою зменшення ризику проковтування 
пасти процес чищення зубів має відбуватися під наглядом дорослого. Якщо дитина отримує фтор з інших джерел, 
перед використанням пасти зверніться за консультацією до педіатра або стоматолога.

• Дітям від 3 років: щоденно чистити зуби два рази на день.
• Дітям від 6 років: щоденно чистити зуби три рази на день.

*Примітка компанії-імпортера:
Згідно рекомендацій МОЗ України діти до 6 років мають користуватися зубними пастами зі вмістом іонів фтору до 500 
ppm. 
Європейська Академія дитячої стоматології (The European Academy of Paediatric Dentistry) рекомендує використовувати 
зубну пасту з вмістом фтору 1000 ppm для дітей від 2 до 6 років.

Рекомендації Європейської Академії дитячої стоматології:
• Для дітей віком від 6 місяців до 2 років: 500 ppm
• Для дітей віком від 2 до 6 років: 1000 ppm
• Для дітей віком від 6 років: 1450 ppm

Перед використанням пасти дітьми до 6 років зверніться за консультацією до лікаря-стоматолога.

Застереження:

НЕ КОВТАТИ.

Активні речовини: 

Фторид натрію, ксиліт

Форма випуску:

Зубна паста-гель ВІТІС ДЖУНІОР 75 мл
Зубна паста-гель ВІТІС ДЖУНІОР 15 мл

Інші товари серії:

Зубна щітка ВІТІС ДЖУНІОР

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.


