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спрей за венци

spray for gums

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

MEDICAL DEVICE

Състав:

Ingredients:
ALCOHOL, AQUA, PROPOLIS CERA, POTENTILLA ERECTA EXTRACT, QUERCUS
ROBUR EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA
EXTRACT, MENTHA PIPERITA OIL

Апимед® Дент

1022

BG_EN-10MD

Предназначение:
Защитава зъбния венец.
Образува защитен филм за по-лесно възстановяване на наранените
участъци на венците и устната кухина. Защитава венците, особено по
време на хранене, когато венците са чувствителни и често податливи
на допълнително увреждане. Билковите тинктури и помощни вещества
допринасят за приятен аромат и коригиране на лошия дъх. Може да се
използва при афти или подобни ерозии на мукозата на устната кухина, както
и при кървящи венци и зъбобол. Препоръчва се също и при лош дъх.

Apimed® Dent

Intended use:
Protection for gums.
cavity. It protects the gums, especially during meals, when the gums are sensitive
and often susceptible to additional damage. Herbal tinctures and excjpients conof the mouth has been damaged by aphthae and similar erosions or as a remedy
for toothache and bleeding gums. It is also recommended for bad breath.

Инструкции за употреба:
Напръскайте с Апимед Дент спрей за венци наранения участък на венеца и
устната лигавица 2 до 3 пъти дневно.

Instructions for use:
Spray Apimed Dent spray for gums on damaged mucous membrane and gums,
two to three times per day.

Внимание:
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се употребява от лица,
алергични към прополис. Може да се появи леко усещане за парене поради
съдържанието на алкохол като разтворител.

Caution:
Keep out of the reach of children. Persons allergic to propolis should not use this
product. A little burning sensation is caused by alcoholic medium.

Серийният номер и срокът на годност са отпечатани на етикета и на
дъното на опаковката.
Съхранение:
Да се съхранява на сухо и тъмно място при температура до 25˚C.
Нетно количество:
20 ml
Производител:
APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, Хърватия

Batch number and Expiry date are printed on the label and on the bottom of
the package.
Safekeeping:
Keep in a dry and dark place at the temperature up to 25˚ C.
Net quantity:
20 ml
APIPHARMA d.o.o., Jeronima Kavanjina 26, 10.090 Zagreb, Croatia, EU
Explanation of the symbols appearing on the packaging:

Дистрибутор:
Ведра Интернешънъл АД, София 1407, ул. Червена стена 58, ап. 1
Символи на опаковката:

Consult instructions for use
Expiry date

Преди употреба прочетете инструкцията

Date of manufacture

Срок на годност

Warning

Дата на производство

Manufacturer

Внимание

Lot number

Производител

Reference number
Application on the packaging:

Сериен номер
Каталожен номер

1

Начин на употреба:

1
Завъртете
апликатора на 90˚

Turn the applicator
for 90°

2
Нанесете спрея с
натискане на помпата

3

2
Apply the spray
by pressing the
pump

3
Return the applicator to
its initial position

Върнете апликатора
в началната позиция

www.apimed.bg

