
Дентокинд гел 
Dentokind gel 
 
Лесен за нанасяне гел с приятен вкус.  
За масаж на венците при никнене на зъби при бебета.   
 
Със стевиозид от естествен произход.  
Без добавен алкохол.  
Съдържа екстракт от лист на Слез.  
 
 
Успокоява венците при поникване на зъби при бебета и деца. Може да се ползва от 
раждането.  
 
 
Начин на употреба 
Сложете върху пръста си част от гела, с размер на грахово зърно и масажирайте 
венците нежно няколко пъти дневно, но не повече от 4 пъти в рамките на 24 часа.   
Приемът на храна или напитки би довел до отмиването на гела.  
Можете да дадете на детето си храна или напитки, след като е минало известно време 
от нанасянето на гела.   
 
Предупреждения 
Ако Вашето дете е алергично към някоя от съставките на този продукт, не трябва да го 
използвате.    
 
Съставки: Aqua, glycerin, xylitol, xanthan gum, panthenol, malva sylvestris leaf extract, 
laureth-9, stevioside, citric acid, sodium benzoate 
 
Никнене на зъби 
Никненето на зъбите е част от развитието, която започва най-често през първите 6 
месеца от живота на бебето. Обикновено първо се появяват долните предни зъби 
(долни централни резци). Всички 20 млечни зъби би трябвало да са на мястото си до 
около 30-тия месец. Никненето на постоянните зъби започва обикновено на възраст 
около 6 години.   
 
Други начини за облекчаване на дискомфорта при никнене на зъби:  
Използвайте охлаждащ пръстен, охладен в хладилник (не замразен).  
Нежно търкайте или масажирайте венците с пръст, за да облекчите симптомите.   
 
Условия на съхранение 
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. 

Да се съхранява при температура под 30C 
 
Нетно съдържание: 10g 
 
Производител:  
Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG 
Ottostraße 24 
76227 Karlsruhe 
Германия 
 
 
 



Дистрибутор за България: 
Алпен Фарма ООД 
ул. „Йордан Йосифов“ № 6  
1700 София, България 
В случай, че се нуждаете от повече информация или съвет, моля обадете се на  +359 
2 861 40 00 или посетете нашата интернет страница: http://www.mama-natura.com/bg/ 
 


