
Зубна паста-гель
для дітей ВІТІС КІДС
Зубна паста-гель для дітей віком від 2 до 6 років

Запобігає виникненню карієсу молочних зубів
Містить 1000 ppm іонів фтору*
Зі смаком вишні
Без глютену

Захист і забезпечення розвитку тимчасових (молочних) зубів у дитячому віці є 
життєво необхідними, оскільки від цього залежить здатність правильно жувати 
та розмовляти.

Після 2-річного віку рекомендується чистити зуби двічі на день, бажано після вживання їжі та перед сном, м’якою щіт-
кою, яка призначена для дітей цього віку, як наприклад зубна щітка ВІТІС КІДС. Для уникнення ризику випадкового 
проковтування зубної пасти та до моменту формування гігієнічних навичок до 6-7 років чищення зубів має здійснюва-
тися під наглядом дорослого.
Зубна паста-гель для щоденного використання ВІТІС КІДС зі смаком вишні спеціально розроблена для збереження 
здоровими тимчасових (молочних) зубів у дітей від 2 років. Завдяки вмісту фториду та ксиліту запобігає виникненню 
карієсу та допомагає ремінералізувати зубну емаль, забезпечуючи приємну свіжість у ротовій порожнині. Паста-гель 
має низьку абразивність і не пошкоджує зуби під час чищення.

Активні речовини:

Спосіб застосування:
Нанесіть невелику кількість зубної пасти-гелю ВІТІС 
КІДС розміром завбільшки з горошину на зубну щітку 
з м’якими та закругленими щетинками, як наприклад 
зубна щітка ВІТІС КІДС. Ретельно чистьте зуби щонай-
менше протягом 2 хвилин принаймні 2 рази на день, 
переважно після вживання їжі та перед сном.

Застереження:
• НЕ КОВТАТИ. Для уникнення ризику випадкового 

проковтування чищення зубів має здійснюватися під 
наглядом дорослого.

• Якщо фтор додатково потрапляє в організм з інших 
джерел, перед використанням проконсультуйтеся зі 
стоматологом або терапевтом.

• Зберігати у недоступному для дітей місці.

Активні речовини:  фторид натрію (1000 ppm), ксиліт.

Форма випуску: зубна паста-гель ВІТІС КІДС 50 мл.

Інші товари серії: зубна щітка ВІТІС КІДС.

Виробник: 
DENTAID S.L.- Rda.Can Fatjo 10, 08290 Cerdanyola, Spain.
ДЕНТЕЙД, Ес.Ел., вул. Сан Фатьйо, 10, 08290 Серданьола (Іспанія).

Імпортер: ТОВ «КРІСТАР-ЦЕНТР»,  тел.: (044) 502.00.91.

Умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному 
місці подалі від прямих сонячних променів.

Придатний до: див. на упаковці.

Склад: див. INGREDIENTS на упаковці.

*Примітка компанії-імпортера.
Європейська Академія дитячої стоматології (The European Academy of Paediatric Dentistry) рекомендує для дітей віком 
від 6 років використовувати зубну пасту зі вмістом 1450 ppm іонів фтору.
Рекомендації Європейської Академії дитячої стоматології:
• Для дітей віком від 6 місяців до 2 років: 500 ppm
• Для дітей віком від 2 до 6 років: 1000 ppm
• Для дітей віком від 6 років: 1450 ppm
Перед використанням пасти-гелю ВІТІС КІДС для дітей до 6 років зверніться за консультацією до лікаря-стоматолога.

СКЛАД ДІЯ

Фторид натрію 0,221% • Допомагає зміцнити емаль та перешкоджає виникненню карієсу
• Містить 1000 ppm іонів фтору*

Ксиліт • Освіжає ротову порожнину

*Склад рекомендований Європейською академією дитячої стоматології (EAPD)

Зубна гель-паса ВІТІС КІДС не містить цукор, похідні молочних продуктів чи продуктів тваринного 
походження, глютен, лаурилсульфат натрію.


