
Гель ВІТІС БЕБІ
Гель-мазь для ясен для дітей від 0 місяців та до 2 років

Зменшує дискомфорт і захищає ясна при прорізуванні перших зубів у дитини
Без глютену. Без лактози. Без фтору
Має нейтральний смак

Перші зуби можуть починати прорізуватися у дитини у віці від 6 до 8 місяців. 
Поява всіх тимчасових (молочних) зубів триває близько 2-3 років. Прорізування 
зубів може бути болісним і тривалим. Ознаки прорізування зубів у немовлят:
• підвищене слиновиділення
• почервоніння і набряк ясен
• погіршення настрою і підвищення дратівливості
• порушення сну
• дитина постійно намагається засунути у рот пальці, кулачки або тверді предмети

Необхідно звернути пильну увагу на ці ознаки, оскільки для того, щоб у дітей були здорові зуби, важливо стежити за 
здоров’ям зубів дитини та правильно проводити індивідуальну гігієну порожнини рота з найменшого віку, ще до появи 
перших зубів. При цьому доцільно враховувати та виконувати наступні рекомендації:
• не залишайте дитину у ліжечку з пляшкою, у якій міститься будь-яка рідина, крім води
• не занурюйте соску у солодкі речовини (наприклад, цукор)
• запобігайте перенесенню слини від батьків та інших дорослих до дітей: не облизуйте дитячу соску, не дмухайте на 

дитячу їжу, щоб її охолодити
Гель-мазь для ясен ВІТІС БЕБІ з нейтральним смаком був спеціально розроблений для полегшення неприємних відчут-
тів під час прорізування зубів, забезпечуючи при цьому захист і дбайливий догляд за яснами та відчуття свіжості. Високі 
біоадгезивні властивості гелю для ясен ВІТІС БЕБІ дозволяють активним речовинам довше залишатися у ротовій по-
рожнині, забезпечуючи таким чином тривалий захист.

Підходить для дітей з перших місяців життя.

Активні речовини:

Дозування та спосіб застосування:
Нанесіть невелику кількість гелю (завбільшки з гороши-
ну) на силіконовий ковпачок, який підходить для ніжних 
ясен дитини, кінчик чистого пальця або шматочок марлі 
та м’яко промасажуйте набряклі ясна дитини.
• Гель для ясен ВІТІС БЕБІ можна використовувати за 

потреби, до 4 разів на день.
• Гель можна використовувати перед годуванням та 

сном, щоб полегшити годування або покращити сон.

Застереження:
• Для місцевого застосування.
• Зберігати у недоступному для дітей місці.

Інші рекомендації:
Якщо дитині виповнилося 2 роки, чищення може здійс-
нюватися за допомогою зубного гелю для дітей відпо-
відно до віку, як наприклад гель-паста ВІТІС КІДС.

Форма випуску: 
Гель для ясен ВІТІС БЕБІ 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.

СКЛАД ДІЯ

Екстракт ромашки • Заспокійлива дія
• Забезпечує захист і догляд за яснами

Пантенол (провітамін В5) • Забезпечує захист і зміцнення ясен

Алатоїн • Захищає слизову оболонку порожнини рота

Гліциризинат калію
Ксиліт

• Освіжають ротову порожнину, зменшуючи неприємні 
відчуття, що виникають під час прорізування зубів

Гель-мазь для ясен ВІТІС БЕБІ не містить смакові добавки, цукор, похідні молочних продуктів або продукції тваринного 
походження, глютен, фторид або лаурилсульфат натрію. Підходить дітям, які страждають від глютенової хвороби та 
мають алергію на лактозу.
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