
Спрей ХАЛІТА форте

Не містить спирт 
Не містить глютен

НЕПРИЄМНИЙ ЗАПАХ З РОТА

Неприємний запах з рота (халітоз) може мати багато причин, найпоширеніша – бактеріальний 
наліт на задній частині язика, де бактерії продукують леткі сполуки сірки (ЛСС). Ці сполуки і є 
причиною неприємного запаху з рота протягом усього дня, зокрема вранці. ХАЛІТА допомагає 
усунути неприємний запах, сповільнюючи процес утворення ЛСС.

Для досягнення позитивних результатів – свіжого подиху протягом 24 годин – рекомендується 
дотримуватися основних правил гігієни порожнини рота, зокрема чистити язик очищувачем 
ХАЛІТА, чистити зуби зубною пастою ХАЛІТА, видаляти міжзубний наліт міжзубними щітками 
INTERPROX® (ІНТЕРПРОКС), полоскати рот і горло ополіскувачем ХАЛІТА та періодично 
користуватись спреєм ХАЛІТА.

Причини використовувати ХАЛІТА:
• Нейтралізує речовини, що є причиною неприємного запаху.
• Допомагає боротись із зубним нальотом та його впливом на ясна та зуби.

Показання:
Бактеріальний наліт на язиці, неприємний запах з рота.

Вказівки з використання:
Розпилювати від 3 до 4 разів на задню частину язика 2-3 рази на день. 

Застереження:
НЕ КОВТАТИ.
ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИПАДКУ ЧУТЛИВОСТІ ДО БУДЬ-ЯКОГО З ІНГРЕДІЄНТІВ.

Побічні ефекти:
У деяких випадках можлива зміна смакового сприйняття, але цей побічний ефект поступово зникає при регулярному 
застосуванні продукту. Спрей ХАЛІТА містить активні інгредієнти, які можуть викликати тимчасове потемніння нальоту на 
зубній емалі, але завдяки їх невисокій концентрації потемніння спостерігається рідко. Проте потемніння зубного нальоту 
може виникнути при тривалому використанні спрею та одночасному вживанні вина, кави чи курінні сигарет.

Це потемніння не є постійним і його можна уникнути, якщо чистити зуби перед застосуванням спрею. У будь-якому 
випадку лікар-стоматолог завжди зможе видалити потемніння.

Активні речовини: 
Хлоргексидину біглюконат (0.05%), хлорид цетилпіри-
дину, лактат цинку.

Форма випуску:
Спрей ХАЛІТА форте 15 мл

Інші товари серії:
Зубна паста ХАЛІТА 75 мл
Ополіскувач ХАЛІТА 500 мл
Очищувач язика ХАЛІТА

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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