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Çocuk Bakım Ürünleri
Babynos
Bebek Karın Merhemi
 Hazmı kolaylaştırır, karın ağrısına karşı yardımcı olur

Bebek Diş Macunu & Diş Fırçası
0 - 2 Yaş arası Bebekler için

 Masaj yapılarak uygulanır, rahatlatıcı tesir gösterir
 Kimyon ve anason yağları ihtiva eder
 Bebeklerde beşinci haftadan itibaren tatbik edilebilir

 Çok yumuşaktır
 Ksilitol ve silis jeli ihtiva eder
 Florür ihtiva etmez

Dentinox
Çinko Pişik Merhemi

 Yutulmasında hiçbir sakınca yoktur
 Parmağa geçirilen, yumuşak
silikondan yapılmış nenedentbaby diş fırçasının özel şekli,
bebek dişlerinin iyi hissedilerek,
kontrollü şekilde temizlenmesini ve
diş etlerine masaj yapılmasını sağlarr

 Cildi korur, pişik oluşumunu önler
 Kızarıklık, çatlak, yara ve iltihapların iyileşmesini sağlar
 Çinko oksid ihtiva eder
 Doğumdan itibaren tatbik edilebilir

Hustagil
Nefes Açıcı Balsam
 Üst solunum yollarını rahatlatır, nefesin açılmasını sağlar

Florürsüz Çocuk Diş Macunu
2 - 4 Yaş arası Çocuklar için

 Kekik, ökaliptüs ve lâvanta yağları ihtiva eder
 Mentol veya kâfur ihtiva etmez
 Altı aydan büyük çocuklar ve hassas ciltli yetişkinler için

 Yeterince florür alan çocuklar için
 Ağızlarını iyi çalkalayamayan çocuklar için
 Ksilitol ve silis jeli ihtiva eder
 Florür ihtiva etmez

Daum-exol
Tırnak Koruma Cilâsı
Florürlü Çocuk Diş Macunu
4 - 9 Yaş arası Çocuklar için
 Ksilitol, silis jeli ve çocuklar için uygun miktarda florür (500 ppm) ihtiva eder

 Parmak emme ve tırnak yeme alışkanlıklarını giderir
 Sürüldükten sonra neredeyse görünmez ve kokusuzdur
 Kırmızı biber hulâsası ve sükroz oktaasetat ihtiva eder
 İki yaştan büyük çocuklarda ve yetişkinlerde tatbik edilir

 Ksilitol: Dişlere zarar veren bakterilerin oluşmasını ve diş çürümesini önler

ırır
 Silis Jeli: Süt dişlerini temizler, diş plâğını tesirli ve yumuşak bir şekilde uzaklaştırır

nene-drop
Bebek Göz Solüsyonu

 Florür: Diş minesini kuvvetlendirir, asid erozyonuna karşı korur

 Gözleri temizler, nemlendirir ve rahatlatır

Dentinox nenedent Çocuk Diş Macunları:
 Homeopatik tedavi ile uyumludur
 pH nötürdür: Ağız florasını ve diş minesini korur
 Mentol, sakkarin, polietilen glikol (PEG) türevleri, sodyum lauril sülfat ihtiva etmez
 Sentetik renklendirici, koku verici, koruyucu madde ihtiva etmez

 Antimikrobiyel tesire sahiptir
 Göz otu ve papatya hulâsası ihtiva eder
 Doğumdan itibaren tatbik edilebilir
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Dentinox Çocuk Bakım Ürünleri:
 Polietilen glikol (PEG) türevleri ihtiva etmez
 Sentetik renklendirici, koku verici, koruyucu madde ihtiva etmez

