
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД
ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД
0.12% хлоргексидину біглюконату + 0.05% хлориду цетилпіридину

Призначений для боротьби з бактеріальним зубним нальотом
Без глютену, без спирту, без ефірних олій
М’ятний смак

Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД призначений для зменшення кількості 
бактерій у ротовій порожнині та для боротьби з бактеріальним зубним нальотом. Є ефек-
тивним допоміжним засобом для боротьби з захворюваннями ясен – пародонтитом та 
гінгівітом. Має широкий спектр дії проти патогенних бактерій, грибів, вірусів та дріжджів.

Засоби серії ПЕРІО-ЕЙД мають яскраво виражений антисептичний ефект і рекомендовані 
в усіх випадках, коли необхідно досягти значного зниження концентрації патогенних 
мікроорганізмів у порожнині рота. До складу засобів ПЕРІО-ЕЙД входить хлоргексидину 
біглюконат і хлорид цетилпіридину. Така комбінація активних речовин забезпечує 
ефективний пролонгований вплив на патогенну мікрофлору порожнини рота. Численні 
наукові дослідження схвалюють ефективність засобів ПЕРІО-ЕЙД.  

Показання:
• До та після стоматологічного лікування.
• У випадках утворення надмірної кількості зубного бактеріального нальоту.

Вказівки з використання:
• Полоскати порожнину рота 15 мл препарату протягом 

30 секунд двічі на день, уранці та ввечері після чищення 
зубів. НЕ КОВТАТИ!

• Протягом 30 хвилин не рекомендується полоскати 
порожнину рота водою відразу після використання 
ополіскувача ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД.

• Більшість зубних паст містять аніонні речовини, 
які послаблюють ефект дії хлоргексидину. Після 
використання таких паст необхідно тричі прополоскати 
рот великою кількістю води, а потім використати 
ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД. Гель-
паста ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД не містить 
аніонні сполуки, тому ідеально сумісна з ополіскувачем 
ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД.

Побічні ефекти:
• У деяких випадках продукт може викликати зміну 

смакових відчуттів. Ця побічна дія зазвичай зникає при 
подальшому використанні засобу.

• Ополіскувач містить хлоргексидин, який може 
спричинити тимчасове забарвлення нальоту на зубах 
та на поверхні язика. Враховуючи низьку концентрацію 
хлоргексидину, таке забарвлення трапляться дуже 
рідко, і зазвичай з’являється лише при тривалому 
використанні засобу та одночасному вживанні деяких 
продуктів харчування та напоїв, таких як червоне вино, 
кава, чай, а також при курінні.

• Забарвлення має тимчасовий характер, уникнути його 
появи можна за умови ретельного чищення зубів та 
міжзубних проміжків перед полосканням порожнини 
рота. У будь-якому випадку це забарвлення має 
тимчасовий характер та легко усувається лікарем-
стоматологом шляхом професійного чищення зубів.

• У поодиноких випадках можливий набряк привушної 
слинної залози. Набряк зникає після завершення 
лікування.

Застереження:
НЕ КОВТАТИ. ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

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

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ОПОЛІСКУВАЧ ПРИ ПОРУШЕННІ 
ЦІЛІСНОСТІ УПАКОВКИ.

Активні речовини: 
Хлоргексидину біглюконат 0.12%, хлорид цетилпіри-
дину 0.05%

Форма випуску:
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД:
5 л пляшка з дозатором, 5 л пакет з дозувальним краном, 
150 мл пляшка з мірним ковпачком, 500 мл пляшка з мір-
ним ковпачком

Інші товари серії:
ПЕРІО-ЕЙД ІНТЕНСИВНИЙ ДОГЛЯД
(0.12 % хлоргексидину + 0.05% хлориду цетилпіридину):
• спрей 50 мл
• гель-паста 75 мл

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

ПЕРІО-ЕЙД ЗАХИСТ
(0.20% хлоргексидину + гіалуронова кислота + пантенол):
• гель: 30 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.
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