
ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ
БІОАДГЕЗИВНИЙ ГЕЛЬ
0.20% ХЛОРГЕКСИДИНУ + ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА

ЗАХИЩАЄ ЯСНА ВІД ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ

Не містить глютен.

Стоматологічне лікування зазвичай впливає на стан ясен та слизової оболонки. Після ліку-
вання важливо підтримувати здоровий стан ротової порожнини та запобігати накопиченню 
зубного нальоту.

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ містить хлоргексидин та гіалуронову кислоту. Має високі біоадгезивні 
властивості, завдяки чому утворює захисне покриття на яснах та слизовій оболонці й таким 
чином допомагає захистити ясна. Цей бар’єрний ефект значно зменшує утворення зубного 
нальоту. До складу гелю також входить пантенол (провітамін В5), зволожувальні та загоюваль-
ні властивості якого дозволяють запобігти дискомфорту ясен.
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• Засіб містить хлоргексидин, який може спричинити 
тимчасове забарвлення нальоту на зубах. Таке забарв-
лення з’являється рідко, лише при тривалому вико-
ристанні препарату та одночасному вживанні деяких  
харчових продуктів і напоїв, зокрема червоного вина 
чи кави, а також через тютюн.

• Забарвлення має тимчасовий характер і його легко 
уникнути за умови щоденного чищення зубів. Чисть-
те зуби ретельно та вичищайте міжзубні проміжки за 
допомогою відповідних засобів (щіток для міжзубних 
проміжків). Ваш лікар-стоматолог допоможе усунути це 
забарвлення.

Форма випуску:
ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ 
(0.20% хлоргексидину + гіалуронова кислота) гель 30 мл

Інші товари серії:
ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД 
(0.12% хлоргексидину + 0.05% хлориду цетилпіридину) 
ополіскувач: 150 мл, 500 мл, 5 л; спрей 50 мл
ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД 
(0.12% хлоргексидину) гель 75 мл

ПЕРІО-ЕЙД АКТИВНИЙ КОНТРОЛЬ 
(0.05% хлоргексидину + 0.05% хлориду цетилпіридину) 
ополіскувач: 150 мл, 500 мл

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

Імпортер/Відповідальна особа: 
ТОВ «КРІСТАР-ЦЕНТР», тел.: (044) 502.00.91, 
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, 
м. Київ, 04071, Україна

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

Придатний до: див. на упаковці.

Склад: див. ІНГРЕДІЄНТИ на упаковці.

Активні речовини: 
0.20% хлоргексидину, гіалуронова кислота, пантенол

Властивості:
• Біоадгезивний гель, що утворює захисний шар для  

посиленого догляду за яснами та слизовою оболонкою  
ротової порожнини.

• Використовується як допоміжний засіб під час стомато-
логічного лікування.

• Допомагає зменшити ризик утворення зубного нальоту 
у ротовій порожнині.

• Допомагає доглядати за яснами та захищає їх від впливу 
зовнішніх факторів.

Показання:
Гель ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ призначений для нанесення на 
ясна та/або слизову оболонку порожнини рота як допо-
міжний засіб під час стоматологічного лікування. Рекомен-
дований для дорослих та дітей від 6 років.

Спосіб застосування:
Нанесіть гель розміром із горошину, обережно втираючи 
його безпосередньо в ясна або слизову оболонку кінчи-
ком чистого пальця. Після стоматологічних процедур на-
несіть гель місцево на край ясен, щоб зменшити накопи-
чення зубного нальоту.
Використовуйте 2-3 рази на день після повсякденної 
гігієни ротової порожнини. Рекомендується не вживати 
їжу чи напої протягом 30 хвилин після застосування.

Застереження:

НЕ КОВТАТИ.

ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

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

НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДІТЯМ ДО 
6 РОКІВ.

Побічні ефекти:
• У деяких випадках може викликати зміну смакових  

відчуттів. Дуже рідко може спостерігатися відчуття  
печіння язика. Ця побічна дія зменшується при подаль-
шому використанні препарату.


