
Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН
Призначений для щоденного використання. 

Ефективно відбілює зуби та захищає від ерозії емалі.
Не містить глютен. Не містить спирт.
Має м’ятний смак.
Містить фторид (226 ppm).

Завдяки своїй ексклюзивній формулі відбілюючий ополіскувач для щоденного використання 
ВІТІС ВАЙТЕНІН ефективно відбілює зуби, відновлює їхню натуральну білизну та яскравість,  
не пошкоджуючи при цьому емаль. Водночас запобігає виникненню чутливості зубів. 

До складу ополіскувача ВІТІС ВАЙТЕНІН входить потрійна фосфатна система, що запобігає 
накопиченню бактерій і залишків їжі, перешкоджаючи появі зубного каменю. Полівінілпіролідон 
усуває плями та запобігає їх утворенню.

Крім того, в основі формули ВІТІС ВАЙТЕНІН лежить інноваційна технологія DENTAID haprepair 
(ДЕНТЕЙД гідроксиапатитріпеар). Ця технологія базується на використанні активного 
гідроксиапатиту, який є натуральною складовою зубів, що ефективно інтегрується у зубну емаль. 
Це дозволяє активному гідроксиапатиту заповнювати нерівності поверхні емалі, відновлюючи її 
та надаючи їй гладенького і яскравого вигляду. Водночас він утворює захисне покриття. 

ВІТІС ВАЙТЕНІН містить фторид, який захищає і зміцнює зубну емаль. 

Комбінована дія всіх компонентів формули забезпечує унікальний ретельний відбілюючий ефект, запобігаючи при цьому 
ерозії емалі зубів.

Властивості:
Ефективне відбілювання зубів та захист від ерозії емалі.
1. Усуває плями з поверхні емалі зубів та перешкоджає їх появі.
2. Запобігає появі зубного каменю.
3. Укріплює зубну емаль.
4. Має відновлювальну та відбілювальну дії.

Показання:
Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН призначений для щоденної гігієни порожнини рота.

Вказівки з використання:
Полоскати ротову порожнину 15 мл засобу протягом 30 секунд після проведення звичайних процедур гігієни 
порожнини рота. Використовувати щонайменше двічі на день або після кожного чищення зубів.

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. НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ, ЯКЩО КОВТАЛЬНИЙ РЕФЛЕКС 
ПОРУШЕНИЙ АБО ЩЕ НЕ СФОРМОВАНИЙ.

Активні речовини: 
Гідроксиапатит, монофторфосфат натрію (226 ppm), полівінілпіролідон, потрійна система фосфату (тетракалійпіро-
фосфат, триполіфосфат натрію, гексаметафосфат натрію).

Форма випуску:
Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН 500 мл

Інші товари серії:
Зубна паста ВІТІС ВАЙТЕНІН 100 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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