
Зубна паста ВІТІС ВАЙТЕНІН

Ефективно відбілює зуби та запобігає 
виникненню чутливості

Ефективне відбілення після 10 днів використання*
Для щоденного використання 
Має м’ятний смак

Завдяки своїй ексклюзивній формулі відбілююча зубна паста для щоденного викори-
стання ВІТІС ВАЙТЕНІН ефективно відбілює зуби, відновлює їх натуральну білизну і 
яскравість, не пошкоджуючи при цьому емаль. Одночасно запобігає виникненню чут-
ливості зубів.

До складу зубної пасти ВІТІС ВАЙТЕНІН входить потрійна фосфатна система, що запобігає накопиченню бактерій і за-
лишків їжі, перешкоджаючи появі зубного каменю (кристалізації бактеріального нальоту або біоплівки ротової порож-
нини). Полівінілпіролідон (PVP) усуває плями і запобігає їх формуванню.

Крім того, в основі формули ВІТІС ВАЙТЕНІН лежить інноваційна технологія nanorepair® (нанорі-
пеар) від компанії DENTAID (ДЕНТЕЙД). Ця технологія базується на використанні наночастинок гід-
роксиапатиту, які є натуральною складовою зубів, що ефективно інтегруються в зубну емаль. Це 
дозволяє наночастинкам гідроксиапатиту заповнювати нерівності поверхні емалі, відновлюючи її та 
надаючи їй гладенького і яскравого вигляду. Вони також закривають відкриті дентинні канальці (що 
відповідають за чутливість зубів), формуючи захисний шар, який і запобігає чутливості зубів.

ВІТІС ВАЙТЕНІН містить фторид, який захищає і зміцнює зубну емаль. Комбінована дія всіх компонентів формули забез-
печує унікальний ретельний відбілюючий ефект, запобігаючи при цьому чутливості зубів.

Низька абразивність. RDA 48.

Показання:

• Ефективно відбілює зуби, повертаючи їм природну білизну та блиск.
• Рекомендується для підтримання білизни зубів після професійного відбілювання (в стоматологічному кабінеті).
• Усуває плями з поверхні емалі зубів та перешкоджає їх появі.
• Укріплює зубну емаль, запобігає накопиченню бактерій та залишків їжі.
• Перешкоджає появі зубного каменю.
• Перліт, що входить до складу зубної пасти, згладжує та полірує зубну емаль, не пошкоджуючи її, та робить поверхню 

зубів більш гладенькою та яскравою.
• Відновлює зубну емаль, надає їй блиску та гладкості.
• Перешкоджає виникненню чутливості зубів.

Вказівки з використання:

Нанесіть зубну пасту ВІТІС ВАЙТЕНІН на зубну щітку. Очищуйте зуби три рази на день або після кожного вживання їжі.

Рекомендується використовувати пасту кожен день для підтримання здоров’я ротової порожнини та запобігання ви-
никненню проблем.

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: 

Полівінілпірролідон, тетракалійпірофосфат, триполіфосфат натрію, гексаметафосфат натрію, наночастинки гідроксиа-
патиту, ксиліт, монофторфосфат натрію.

Форма випуску:

Зубна паста ВІТІС ВАЙТЕНІН 100 мл
Зубна паста ВІТІС ВАЙТЕНІН 15 мл

Інші товари серії:

Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН 500 мл
Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН 30 мл

Виробник: 
DENTAID INTERNATIONAL. вул. Сан Фатьйо, 10, 
08290 Серданьйола (Іспанія).

Імпортер:

ТОВ «КРІСТАР-ЦЕНТР», тел.: (044) 463.63.37

Умови зберігання: 
зберігати в сухому прохолодному місці подалі 
від прямих сонячних променів.

Придатний до: див. на упаковці.

Склад: див. INGREDIENTS на упаковці.

whitening

* Клінічне дослідження ефективності, що підтверджене лікарями-стоматологами.


