
Зубна паста ВІТІС СПС ПРОТЕКТ

Призначена для щоденного використання
Забезпечує активний захист для підтримання здоров’я ротової порожнини
Зменшує утворення зубного нальоту
Не містить глютен
Містить фторид натрію 1450 ppm
Має м’ятний смак

Ротова порожнина – це частина нашого тіла, яка постійно зазнає впливу зовнішніх факторів, зокрема їжі, бактерій, дрібних 
завислих у повітрі частинок тощо, тому дуже важливо щодня здійснювати правильну гігієну порожнини рота.

Зубна паста ВІТІС СПС ПРОТЕКТ забезпечує щоденний догляд і активний захист для підтримання здоров’я ротової порож-
нини. Її формула містить хлорид цетилпіридину – антисептик для щоденного використання, який зменшує інтенсивність 
утворення зубного нальоту, допомагає запобігти утворенню зубних відкладень (біоплівки) та запобігає накопиченню пато-
генних бактерій. Крім того, містить фторид натрію, який допомагає ремінералізувати емаль та запобігти розвитку карієсу 
зубів. Комбінований вплив усіх компонентів формули забезпечує щоденний активний захист ротової порожнини.

Показання:
Зубна паста ВІТІС СПС ПРОТЕКТ призначена для щоденної гігієни порожнини рота. 
Рекомендується для дорослих та дітей віком від 7 років. 

Спосіб застосування:
Нанесіть зубну пасту ВІТІС СПС ПРОТЕКТ на зубну щітку. Застосовуйте двічі на день, вранці та увечері, для щоденного 
догляду та активного захисту ротової порожнини.
Рекомендується використовувати разом із ополіскувачем ВІТІС СПС ПРОТЕКТ 500 мл.

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 0.14%, фторид натрію 1450 ppm.

Форма випуску:
Зубна паста ВІТІС СПС ПРОТЕКТ 100 мл

Інші товари серії:
Зубна щітка ВІТІС софт (м’яка), медіум (середня) або 
хард (жорстка)  
Ополіскувач ВІТІС СПС ПРОТЕКТ 500 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.

Період придатності продукту після відкриття туби:  
12 місяців.

Придатний до: див. на упаковці.

Склад: див. ІНГРЕДІЄНТИ на упаковці.

Дата внесення змін в інструкцію: 2021-02


