
Зубна паста ХАЛІТА з фтором

Вирішення проблеми неприємного запаху з рота
Не містить глютен

НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ З РОТА

Неприємний запах з рота (халітоз) може мати багато причин, але найпоширеніша – це 
бактеріальний наліт на задній частині язика, де ці бактерії продукують леткі сполуки 
сірки (ЛСС). Ці сполуки і є причиною неприємного запаху з рота протягом всього дня, 
зокрема вранці. 

Зубна паста ХАЛІТА – засіб щоденного догляду за зубами, який усуває неприємний запах з рота, забезпечує свіжість подиху, 
одночасно захищаючи зуби та ясна. Паста призначена спеціально для щоденного догляду за зубами, оскільки і ксиліт, і фто-
рид натрію, що входять до її складу, зміцнюють емаль. Для забезпечення оптимальної гігієни порожнини рекомендується 
чистити язик. 

Для досягнення позитивних результатів – свіжого подиху протягом 24 годин – рекомендується дотримуватися основних 
правил гігієни порожнини рота, зокрема чистити язик, чистити зуби пастою ХАЛІТА, видаляти міжзубний наліт (міжзубні 
щіточки INTERPROX), полоскати рот і горло ополіскувачем ХАЛІТА та періодично користуватись спреєм ХАЛІТА форте.

Як відомо, людина не відчуває запаху власного подиху, тому для оцінки результатів використання ХАЛІТА (спрею, ополіску-
вача, пасти) необхідно з регулярними інтервалами залучати третю особу. Якщо після щоденного використання продуктів 
ХАЛІТА протягом мінімум 15 днів проблема неприємного запаху залишається, рекомендується відвідати стоматолога. 

ПРИЧИНИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ХАЛІТА:

• Нейтралізує речовини, що є причиною неприємного запаху.
• Захищає ясна.
• Допомагає боротись із зубним нальотом та його впливом на ясна та зуби.
• Ремінералізує (зміцнює) емаль.

Показання:

• Халітоз (неприємний запах з порожнини рота).
• Для щоденної гігієни порожнини рота.

Вказівки з використання:

Чистити зуби двічі на день протягом 3 хвилин.

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 (0.05%), ксиліт (10%), лактат цинку, фторид натрію.

Форма випуску:

Зубна паста ХАЛІТА 75 мл
Зубна паста ХАЛІТА 15 мл

Інші товари серії:

Спрей ХАЛІТА форте 15 мл
Ополіскувач ХАЛІТА 500 мл
Ополіскувач ХАЛІТА 150 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.
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