
Зубна паста ВІТІС ОРТОДОНТІК
Догляд і захист під час ортодонтичного лікування
Не містить глютен
Має яблучно-м’ятний смак

Ортодонтичні конструкції призначені для корекції положення зубів та усунення 
проблем, пов’язаних з неправильним прикусом. Гігієна порожнини рота у людей, які 
носять брекети, повинна бути особливо ретельною, оскільки такі конструкції сприяють 
затриманню часточок їжі та, відповідно, накопиченню зубного нальоту. Використання 
засобів гігієни порожнини рота після кожного вживання їжі допомагає контролювати 
інтенсивність утворення нальоту, підтримувати свіжість подиху, а також забезпечує 
здоровий стан ясен.

Зубна паста ВІТІС ОРТОДОНТІК містить активні інгредієнти, які щодня необхідні для підтримання здорового стану 
порожнини рота і профілактики утворення зубного нальоту.

Показання:
Зубна паста ВІТІС ОРТОДОНТІК призначена для щоденного використання та спеціально розроблена для людей, 
які проходять курс ортодонтичного лікування. Особлива консистенція пасти забезпечує її швидке й ефективне 
проникнення крізь елементи конструкцій. При щоденному використанні паста забезпечує оптимальну гігієну та 
здоровий стан порожнини рота у період ортодонтичного лікування:

• зміцнює емаль,
• підтримує здоровий стан ясен,
• зменшує інтенсивність утворення зубного нальоту,
• запобігає виникненню неприємного запаху з рота,
• допомагає підтримувати брекети у чистому стані.

Вказівки з використання:
Чистіть зуби щонайменше двічі на день або після кожного вживання їжі. Нанесіть невелику кількість зубної пасти ВІТІС 
ОРТОДОНТІК на спеціальну ортодонтичну щітку. Ретельно очищуйте зуби після кожного вживання їжі, приділяючи осо-
бливу увагу ділянкам, де найчастіше затримуються часточки їжі та утворюється зубний наліт.

Застереження:
НЕ КОВТАТИ.
ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИПАДКУ ЧУТЛИВОСТІ ДО БУДЬ-ЯКОГО З ІНГРЕДІЄНТІВ.
НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДІТЯМ ДО 7 РОКІВ.

Активні речовини: 
Хлорид цетилпіридину, фторид натрію (1450 ppm), алан-
тоїн, алое вера.

Форма випуску:
Зубна паста ВІТІС ОРТОДОНТІК 100 мл

Інші товари серії:
Ополіскувач ВІТІС ОРТОДОНТІК:  150 мл, 500 мл
Набір ВІТІС ОРТОДОНТІК (кілька комплектацій)
Зубна щітка ВІТІС ОРТОДОНТІК (з маленькою чи звичай-
ною головкою)

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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