ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ

Great
Breath for
12 hours

Great
Breath for
12 hours
Το CB12 εξουδετερώνει την κακοσµία του στόµατος και
εµποδίζει την επανεµφάνισή της, ουδετεροποιώντας τα
δύσοσµα θειούχα αέρια του στόµατος. H δράση του CB12
είναι άµεση και εξασφαλίζει αναπνοή, χωρίς δυσάρεστες
οσµές, για 12 ώρες.
10 ml ανά χρήση.
Χρησιµοποιήστε το καπάκι
ως δοσοµετρητή και γεµίστε
το εσωτερικό του µέχρι τη γραµµή. ∆είτε την εικόνα.
Ξεπλύνετε για περίπου 30’’ έως 1’, κάνοντας γαργάρα και
στη συνέχεια το πτύετε. Μην το καταπιείτε.
Περιέχει 0.05 % φθοριούχο νάτριο. Να µην χρησιµοποιείται
σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε συστατικό
του CB12. Να φυλάσσεται µακριά από παιδιά. Ακατάλληλο
για παιδιά κάτω των 12 ετών.
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 210-7793777
www.cb12.gr
Meda Pharma S.p.A., Monza, Ιταλία
∆ιανοµέας: MEDA Pharmaceuticals Α.Ε.,
Αγίου ∆ηµητρίου 63, Άλιµος 17456 - Τηλ: 210-6775690
Ingredients: Aqua, Glycerin, Hydrogenated Starch Hydrolysate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Alcohol, Aroma,
Zinc Acetate, Sodium Fluoride, Potassium Acesulfame,
Chlorhexidine Diacetate, Citric Acid.

10 ml

250 ml

CET00250GR

10091

Lot:

ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΠΟΙΕΙ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΚΟΣΜΙΑ ΓΙΑ 12 ΩΡΕΣ
Μέντα/µενθόλη

SPRAY ΓΙΑ ∆ΡΟΣΕΡΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Lot/

15 ml

spray

9638

Tο CB12 Spray σας χαρίζει άμεσα δροσερή αναπνοή που διαρκεί
περισσότερο. To CB12 ουδετεροποιεί τους καθημερινούς
παράγοντες που προκαλούν δυσάρεστη αναπνοή.
Για καθημερινή χρήση. Κάντε 1-2 ψεκασμούς στη στοματική
κοιλότητα 2-3 φορές την ημέρα. Χωρίς οινόπνευμα.
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε
οποιοδήποτε συστατικό του CB12. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών. Μην ψεκάζετε στα μάτια.
www.cb12.gr
Meda Pharma S.p.A., Monza, Ιταλία
Διανομέας: Meda Pharmaceuticals Α.Ε., Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος
17456. Τηλ: 210-6775690
Ingredients: Aqua, Glycerin, Hydrogenated Starch Hydrolysate,
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Zinc Acetate, Potassium
Acesulfame, Chlorhexidine Diacetate, Citric Acid.

Ευχάριστη Αναπνοή
κάθε στιγμή

ΜΕΝΤΑ/ΜΕΝΘΟΛΗ

Χωρίς οινόπνευμα

Τσίχλα χωρίς ζάχαρη

Strong Mint

Strong Mint
10 τσίχλες

Εμποδίζει την εμφάνιση δυσάρεστης αναπνοής.
Περιέχει φθόριο. Τσίχλα με ξυλιτόλη.
Συμπλήρωμα Διατροφής
Τσίχλα χωρίς ζάχαρη

Strong Mint

Στα 100g προϊόντος περιέχονται Φθόριο 0,013 %, Ξυλιτόλη 38,8 % και Ψευδάργυρος 0,30 %.
Συμπλήρωμα Διατροφής χωρίς ζάχαρη σε μορφή τσίχλας με ψευδάργυρο και φθόριο. Περιέχει γλυκαντικές ουσίες.
Το CB12 boost είναι μια μοναδική τσίχλα που εμποδίζει την εμφάνιση της δυσάρεστης αναπνοής. Χρησιμοποιείτε το CB12 boost όταν
είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμπληρωματικά με το προϊόν στοματικής φροντίδας CB12. Το φθόριο συμβάλλει
στη διατήρηση της μεταλλοποίησης των δοντιών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.CB12.gr
Δοσολογία: 5 τσίχλες/ημέρα (αντιστοιχούν με 8,9 mg ψευδαργύρου ισοδύναμα προς το 89 % της ΔTA & 0,6 mg φθορίου ισοδύναμα προς το 17 % της ΔTA και 3,88 g
ξυλιτόλης). Προειδοποιήσεις: Να μη γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας και ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης
νόσου. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσεται
μακριά από τα μικρά παιδιά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Η υπερβολική κατανάλωση ενδέχεται να επιφέρει υπακτική δράση.
Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του. Περιέχει πηγή
φαινυλαλανίνης.
Συστατικά: γλυκαντική ουσία (xylitol 38.8%), βάση μαστίχας, γλυκαντική ουσία (sorbitol), αρωματικές ουσίες,
ανόργανη ουσία (zinc acetate), χρωστικές (Ε171, Ε133, Ε132), γλυκαντικές ουσίες (aspartame, sucralose,
acesulphame K), ανόργανη ουσία (sodium fluoride), αντιοξειδωτικά (Ε321). Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από:
βλέπε εσωτερική συσκευασία.
Αρ. Γνωστ. ΕΟΦ: 93683/05-12-2016 Ο αρ. γνωστοποίησης δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.
Διανομέας: Meda Pharmaceuticals Α.Ε., Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 17456. Τηλ: 210-6775690
Meda Pharma S.p.A., Monza, Ιταλία
9054
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

καθαρό βάρος 20 g

