
Гель-паста ПЕРІО-ЕЙД
Проти зубного нальоту
Не містить глютен
Не містить спирт

Гель-паста ПЕРІО-ЕЙД - оральний антисептик, який при щоденному чищенні зубів бо-
реться з бактеріальним нальотом, що є причиною захворювань пародонту та тканин 
навколо імплантатів.

Він містить 0.12% хлоргексидину біглюконату та має консистенцію гелю, завдяки чому 
його можна використовувати як звичайну зубну пасту або для місцевих аплікацій на 
проблемні ділянки. Гель-пасту ПЕРІО-ЕЙД можна використовувати разом з ополіску-
вачем ПЕРІО-ЕЙД або ПЕРІО-ЕЙД  МЕЙНТНЕНС.

Показання:

• Протидія інтенсивному утворенню нальоту на зубах протягом курсу пародонтального лікування.
• Повноцінне видалення зубного нальоту в поєднанні з чисткою зубів щіткою та очищенням міжзубних проміжків.
• Оскільки гель-паста ПЕРІО-ЕЙД не містить аніонних сполук, які знижують ефект дії хлоргексидину, він підходить для 

використання в поєднанні з ополіскувачами порожнини рота, що містять хлоргексидин.

Побічні ефекти:

В деяких випадках продукт може викликати зміну смакових відчуттів, а також відчуття поколювання на язику. Ці побічні 
реакції зазвичай зникають при подальшому використанні продукту.

При тривалому використанні препарату і одночасному вживанні деяких продуктів та напоїв таких як червоне вино, кава 
та курінні може спостерігатися забарвлення нальоту на зубах та язиці. Воно має тимчасовий характер та легко усуваєть-
ся лікарем-стоматологом шляхом професійного чищення зубів.

Протипоказання:

Алергічна реакція на хлоргексидин. Такі реакції спостерігаються надзвичайно рідко.

Вказівки з використання:

Ретельно очищуйте зуби щонайменше 2 рази на день, приділяючи особливу увагу ураженим ділянкам. 

Гель-паста ПЕРІО-ЕЙД також може використовуватися місцево у вигляді аплікацій.

Перед використанням продукції серії ПЕРІО-ЕЙД проконсультуйтеся з лікарем-стоматологом.

Застереження:

НЕ КОВТАТИ.

ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИПАДКУ ЧУТЛИВОСТІ ДО ХЛОРГЕКСИДИНУ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ІНГРЕДІЄНТА.

Активні речовини: 

Хлоргексидину біглюконат 0.12 %

®

Форма випуску:

Гель-паста ПЕРІО-ЕЙД 75 мл

Інші товари серії:

Спрей ПЕРІО-ЕЙД 50 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 150 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 500 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 5 л
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД МЕЙНТНЕНС 150 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД МЕЙНТНЕНС 500 мл
Одноразова упаковка (саше): 

ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 15 мл, 
гель-паста ПЕРІО-ЕЙД 7 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.


