
Спрей ХАЛІТА форте
Не містить спирт 
Не містить глютен

Що є причиною неприємного запаху з рота?

Тимчасовий неприємний запах з рота часто викликаний вживанням певних продуктів (часник, ци-
буля, гостра їжа, алкоголь) чи курінням.

Проте, коли неприємний запах стає постійним, це зазвичай є свідченням надмірного бактеріального 
нальоту на задній частині язика, де бактерії продукують леткі сполуки сірки з неприємним запахом.

Іноді запах з рота з’являється через проблеми з яснами, руйнування зуба чи інфекцію.

Як подолати неприємний запах?

Дотримуйтесь основних правил гігієни порожнини рота, чистячи зуби належною зубною щіткою та 
використовуючи флос/стрічку і міжзубні щіточки. Для боротьби з накопиченням летких сполук сір-
ки після чищення зубів чистіть язик та користуйтесь ополіскувачем ХАЛІТА, а також застосовуйте 
спрей ХАЛІТА форте протягом дня. Боротьба з неприємним запахом з рота за допомогою спрея 
ХАЛІТА гарантує свіжий, чистий подих протягом 24 годин. 

Підтримуйте подих свіжим і чистим за допомогою спрея ХАЛІТА.

Показання:

Неприємний запах з рота.

Побічні ефекти:

Наявність хлоргексидину може спричинити незначні тимчасові зміни у сприйнятті смаку та кольору нальоту на зубах. 
Завдяки низькій концентрації хлоргексидину в спреєві ХАЛІТА форте ці побічні ефекти зустрічаються нечасто.

Вказівки з використання:

Розпилювати від 3 до 4 разів на задню частину язика 2-3 рази на день.

Застереження:

НЕ КОВТАТИ.

ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

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

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ В ПЕРІОД ЛАКТАЦІЇ.

Активні речовини: 

Хлоргексидину біглюконат (0.05%), хлорид цетилпіридину, лактат цинку

Форма випуску:

Cпрей ХАЛІТА форте 15 мл

Інші товари серії:

Зубна паста ХАЛІТА з фтором 75 мл
Зубна паста ХАЛІТА з фтором 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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