
Помітний результат через 10 днів застосування*

Ефективне відбілювання 
без чутливості зубів

whitening



VITIS® whitening 
5 дій для ефективного 
відбілювання

1
3 4

2 Захист 
від утворення 
зубного каменю

Видалення плям 
та запобігання 
їх появі

Зміцнення 
емалі

Полірування

Наночастинки гідроксиапатиту заповнюють 
нерівності поверхні емалі, що робить її глад-
шою і яскравішою, та одночасно блокують 
дентинні канальці, запобігаючи виникненню 
чутливості зубів.

5 Відновлення 
та відбілювання

Чому зуби втрачають 
природний білий колір?

 Пігменти їжі та напоїв у порожнині рота 
прикріплюються до поверхні зубів, що призво-
дить до виникнення плям на емалі

Зубний наліт та камінь спричиняють по тем-
ніння зубів

Як відновити натуральну білизну 
та блиск зубів?

Для усунення плям необхідно чистити та полі-
рувати емаль, а також видаляти кристалізований 
бактеріальний наліт (зубний камінь)

?

  !



Коли використовувати
VITIS® whitening?

 Після відбілювання зубів у стоматологіч-
ному кабінеті для подовження та посилення 
отриманого відбілювального ефекту від про-
цедури

 Після професійного стоматологічного чи-
щення зубів, щоб зберегти зуби чистими та 
без плям

 Щоденно як відбілювальну зубну пасту, що 
захищає емаль і запобігає виникненню чутли-
вості зубів

Яка абразивність зубної пасти 
VITIS® whitening?

 Зубна паста VITIS® whitening має низьку 
абразивність (RDA 48), тому бережливо догля-
дає за емаллю і захищає зуби від виникнення 
чутливості

Як часто можна користуватися 
VITIS® whitening?

 Рекомендується використовувати пасту 
та ополіскувач VITIS® whitening щоденно для 
підтримання здоров’я ротової порожнини та 
запобігання виникненню захворювань зубів та 
ясен

 Необхідно чистити зуби три рази на день 
або після кожного вживання їжі. Полоскати 
ротову порожнину 15 мл ополіскувача  протя-
гом 30 секунд після чищення зубів. Після цього  
не їсти і не пити протягом 30 хвилин



Помітний результат через 10 днів застосування*

Ефективно видаляє плями, 
відновлює натуральну білосніжність 

зубів та одночасно запобігає 
виникненню їх чутливості

whitening

*Клінічне дослідження, яке підтверджене 
лікарями-стоматологами

НОВИНКА!



Пастою VITIS WHITENING користуюсь сама, вся моя 
родина і рекомендую пацієнтам. Вона відмінно очищає 
наліт та плями з поверхні емалі зубів. Наліт не збира-
ється протягом всього дня. Абразивність пасти в ме-
жах норми. Пацієнти також задоволені ефективністю 
пасти. 

Григор’ян Марина Олександрівна, 
лікар-стоматолог-терапевт, стоматологічна клініка 

«ПРИЄМНА СТОМАТОЛОГІЯ», 
м. Київ

Пасты и ополаскиватели – великолепны. Пациентам 
очень нравятся, особенно паста VITIS WHITENING. 
Она отбеливает, не травмируя зубную эмаль. 
Щетки VITIS – спасибо за качество, не распушиваются, 
удобные по форме. Для щеток это очень важно. Хорошо 
брать в дорогу, т.к. колпачок защищает щетину. Продук-
цией довольна я, как доктор, и мои пациенты. 

Березовская Оксана Петровна, 
врач-стоматолог, частный кабинет, 

г. Днепропетровск

Продукцией довольны и доктора, и пациенты. После 
того, как сами попробовали отбеливающий комплекс 
VITIS WHITENING, стали активно рекомендовать па-
циентам, в том числе и для поддержания эффекта от-
беливания. Результатами все довольны. Ну и самая 
любимая позиция – это VITIS ALOE VERA с яблоком. 
Отличная паста для ежедневного использования 
с очень приятным вкусом. 

Мартынов Денис Олегович, 
врач-стоматолог, 

стоматологическая клиника «Н-ПЛЮС»,  
г. Днепропетровск

ВІДГУКИ ЛІКАРІВ
щодо застосування засобів 
VITIS® whitening



Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, 
а також лікарів та інших професійних медичних працівників.

Ваш продавець:

whitening

Упаковка:

• зубна паста: 15 мл, 100 мл
• ополіскувач: 30 мл, 500 мл

НОВИНКА!


