
Набір засобів для догляду 
за порожниною рота ВІТІС ГІНГІВАЛ                                                          
Ідеальний щоденний догляд за яснами
Не містить спирт 
Не містить глютен

Ясна – це одна з важливих структур порожнини рота, що виконує значимі функції для підтримання зубів, для жування та в 
процесі мовлення. Ясна надійно прикріплені до зуба та захищають кістку та корінь зуба.

Недотримання правил гігієни порожнини рота призводить до накопичення зубного нальоту, який в свою чергу спричиняє 
захворювання ясен.

Засоби ВІТІС ГІНГІВАЛ спеціально розроблені для профілактики та лікування гінгівіту, запалення та кровоточивості ясен.

Засоби ВІТІС ГІНГІВАЛ при щоденному використанні допомагають усунути та запобігають виникненню проблем з яснами 
(запалення, почервоніння, кровоточивість). 

Показання:
• Зменшення інтенсивності утворення зубного нальоту.
• Зменшення чутливості ясен.
• Ремінералізація (укріплення) емалі.
• Захист та відновлення ясен.
Засоби ВІТІС ГІНГІВАЛ призначені для щоденного використання та спеціально розроблені для людей з чутливими 
яснами.

Вказівки з використання:
Нанесіть невелику кількість зубної пасти ВІТІС ГІНГІВАЛ на зубну щітку ВІТІС ГІНГІВАЛ. Дбайливо очищуйте зуби круго-
вими рухами від ясен до зубів 3 рази на день, приділяючи особливу увагу проблемним ділянкам.

Полощіть порожнину рота 15 мл ополіскувачем ВІТІС ГІНГІВАЛ протягом 30 секунд після чищення зубів. 

Не рекомендується вживати напої чи їжу протягом 30 хвилин після полоскання.

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: 
Провітамін В5 (пантенол), хлорид цетилпіридину, лактат цинку, фторид натрію (тільки в зубній пасті)

Форма випуску:
1. Набір ВІТІС ГІНГІВАЛ у футлярі:

• зубна паста ВІТІС ГІНГІВАЛ 15 мл
• ополіскувач ВІТІС ГІНГІВАЛ 30 мл
• зубна щітка ВІТІС ГІНГІВАЛ
• футляр

2. Набір ВІТІС ГІНГІВАЛ у зіппері:
• зубна паста ВІТІС ГІНГІВАЛ 15 мл
• ополіскувач ВІТІС ГІНГІВАЛ 30 мл
• зубна щітка ВІТІС ГІНГІВАЛ
• зіппер

Інші товари серії:
Ополіскувач ВІТІС ГІНГІВАЛ 500 мл
Ополіскувач ВІТІС ГІНГІВАЛ 150 мл
Ополіскувач ВІТІС ГІНГІВАЛ 30 мл
Зубна паста ВІТІС ГІНГІВАЛ 100 мл
Зубна паста ВІТІС ГІНГІВАЛ 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 по-
далі від прямих сонячних променів.

Придатний до: див. на упаковці.

Склад: див. INGREDIENTS на упаковці.
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