
Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН

Ефективно відбілює зуби 
та запобігає виникненню чутливості
Для щоденного використання 
Має м’ятний смак

Завдяки своїй ексклюзивній формулі відбілюючий ополіскувач для щоденного використання 
ВІТІС ВАЙТЕНІН ефективно відбілює зуби, відновлює їх натуральну білизну і яскравість, не по-
шкоджуючи при цьому емаль. Одночасно він запобігає виникненню чутливості зубів. 

До складу ополіскувача ВІТІС ВАЙТЕНІН входить потрійна фосфатна система, що запобігає на-
копиченню бактерій і залишків їжі, перешкоджаючи появі зубного каменю (кристалізації бак-
теріального нальоту або біоплівки ротової порожнини). Полівінілпіролідон (PVP) усуває плями 
і запобігає їх утворенню. 

Крім того, в основі формули ВІТІС ВАЙТЕНІН лежить інноваційна технологія nanorepair®(нано-
ріпеар) від компанії DENTAID (ДЕНТЕЙД). Ця технологія базується на використанні наночастинок 
гідроксиапатиту, які є натуральною складовою зубів, що ефективно інтегруються в зубну емаль. 
Це дозволяє наночастинкам гідроксиапатиту заповнювати нерівності поверхні емалі, відновлю-
ючи 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 чут-
ливості зубів. 

ВІТІС ВАЙТЕНІН містить фторид, який захищає і зміцнює зубну емаль. Комбінована дія всіх ком-
понентів формули забезпечує унікальний ретельний відбілюючий ефект, запобігаючи при цьо-
му чутливості зубів.

Показання:
• Ефективно відбілює зуби, повертаючи їм природну білизну та блиск.
• Рекомендується для підтримання білизни зубів після професійного відбілювання (у 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.
• Перешкоджає виникненню чутливості зубів.

Вказівки з використання:
Полоскати ротову порожнину 15 мл засобу протягом 30 секунд після проведення звичайних процедур гігієни порож-
нини рота. Після цього рекомендується не їсти і не пити протягом 30 хв.

Застереження:
НЕ КОВТАТИ.

ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИПАДКУ ЧУТЛИВОСТІ ДО БУДЬ-ЯКОГО З ІНГРЕДІЄНТІВ.

Активні речовини: 
Наночастинки гідроксиапатиту, монофторфосфат натрію, полівінілпіролідон, потрійна система фосфату (тетракалій-
пірофосфат, триполіфосфат натрію, гексаметафосфат натрію)

Форма випуску:
Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН 500 мл
Ополіскувач ВІТІС ВАЙТЕНІН 30 мл

Інші товари серії:
Зубна паста ВІТІС ВАЙТЕНІН 100 мл
Зубна паста ВІТІС ВАЙТЕНІН 15 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


