Βρεφικά προϊόντα ξυλιτόλης

Ξυλιτόλη
φυσική προστασία ενάντια στην τερηδόνα

Βρεφικά Μαντηλάκια

Liqui-Gel

Χρησιμοποιείστε περισσότερη ξυλιτόλη.
Τα δόντια σας θα σας ευγνωμονούν.

100% Ξυλιτόλη,
Γεύση Μήλο

100% Ξυλιτόλης,
Γεύση Σταφύλι

Gel Ξυλιτόλης
“I Can Brush”
Γεύση Φράουλα
4oz

Βρεφική
Οδοντόβουρτσα

Smile Packs

Smile Pack - Μαντηλάκια
Spiffies με γεύση Μήλο
και Gel Φράουλας
“I Can Brush”

Gel Ξυλιτόλης
“I Can Brush”
Γεύση Σταφύλι
4oz

Smile Pack - Μαντηλάκια
Spiffies με γεύση Σταφύλι
και Gel Σταφυλιού
“I Can Brush”

Επαγγελματική συσκευασία

Δακτυλική
Οδοντόβουρτσα

Ο/Η οδοντίατρός σας θα εντυπωσιαστεί. Εμείς σας
εγγυόμαστε ότι η Epic είναι αποτελεσματική. Σας
δίνουμε αυτή την εγγύηση επειδή έχουμε αυξήσει την
περιεκτικότητα όλων των προϊόντων μας σε ξυλιτόλη.
Η ξυλιτόλη αντιπαθεί τις κοιλότητες της τερηδόνας.
Όταν λέμε ότι «αντιπαθεί» εννοούμε ότι ξαγρυπνά τις
νύχτες προσπαθώντας να εφεύρει τρόπους για την
πιο επώδυνη εκδίκηση ενάντια στην τερηδόνα που
δημιουργεί κοιλότητες στα δόντια. Μεγάλη αντιπάθεια.
Σκληρό μίσος. Η τερηδόνα ΔΕΝ θα ήθελε να συναντήσει
την ξυλιτόλη σε κάποιο σκοτεινό μονοπάτι. Για ποιο
λόγο; Η ξυλιτόλη διακόπτει τις επιθέσεις των οξέων που
καταστρέφουν τα δόντια. Επίσης καταστρέφει τα κακά
σποράκια που τα άσχημα τερατάκια του στόματος
αφήνουν πίσω τους. Οι επιστημονικές μελέτες
αποδεικνύουν ότι η ξυλιτόλη είναι αποτελεσματική.
Αυτός είναι ο λόγος που οι χαμογελαστοί πελάτες
μας (και έχουμε μια μεγάλη λίστα) λένε ότι το πρώτο
πράγμα που παρατηρούν είναι ότι αισθάνονται τα
δόντια τους λεία και γυαλιστερά. Χρησιμοποιείστε το
Σύστημα Epic για να νιώσετε τη διαφορά. Η χρήση
του πακέτου -γυαλιστερό χαμόγελο- το κάνει εύκολο,
διασκεδαστικό και γευστικό.

Οδοντίατροι
Προστατέψτε τα δόντια των μικρών παιδιών, πριν
ακόμα εμφανιστούν.

100 Μαντηλάκια Spiffies ανάμικτα Μήλο και Σταφύλι

Ειδική Φροντίδα

Xyliclean - Gel ξυλιτόλης Ατομική δόση 10ml - Ασφαλές
στην κατάποση

25 Ενημερωτικά Έντυπα
Ασθενών Spiffies με δείγμα

Τα βακτηρίδια που προκαλούν την τερηδόνα ζουν
μέσα στο στόμα του μωρού σας. Χρησιμοποιείστε τα
μαντηλάκια Spiffies για να καθαρίσετε τα δόντια, τη
γλώσσα και τα ούλα του μωρού σας και να βοηθήσετε
να μένουν τα βακτηρίδια μακριά. Είναι υγιεινό να
χρησιμοποιείτε τα μαντηλάκια Spiffies μετά από κάθε
γεύμα, επιπλέον τα παιδάκια σας θα αισθάνονται
άνετα και θα μπορείτε να καθαρίζετε το στόμα τους
τακτικά. Τα μαντηλάκια Spiffies διατίθενται σε ατομική
συσκευασία και είναι εμποτισμένα με ένα διάλυμα
ξυλιτόλης που έχει υπέροχη γεύση. Η ξυλιτόλη είναι ένα
φυσικό συστατικό που προλαμβάνει το σχηματισμό της
τερηδόνας. Τα μαντηλάκια Spiffies χρησιμοπιοιούνται
για τον καθαρισμό των ούλων και των νεογιλών δοντιών
χωρίς να χρειαστεί οδοντόβουρτσα. Η ευχάριστη
γεύση σταφυλιού ή μήλου θα κάνει απολαυστικό τον
καθαρισμό του στόματος για σας και για το παιδί σας.

ΤΗΛ. 800 11 75222

(ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

plac@otenet.gr www.placcontrol.gr

Ξυλιτόλη
φυσική προστασία ενάντια στην τερηδόνα

Τσίχλες Ξυλιτόλης

Τσίχλες Ξυλιτόλης

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Κανέλα
100% Ξυλιτόλη,
Πραγματική γεύση κανέλας

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Μέντα
100% Ξυλιτόλη,
Φυσική γεύση μέντας

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης

Οδοντόπαστες Ξυλιτόλης

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Φρέσκα Φρούτα
100% Ξυλιτόλη,
Γεύση φρέσκων φρούτων

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Δυόσμος
100% Ξυλιτόλη,
Φυσική γεύση δυόσμου

144 - τσίχλες ανά κουτί (12 συσκευασίες των 12 τεμαχίων)

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Bottle

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης - Κανέλα
100% Ξυλιτόλη,
Πραγματική γεύση κανέλας

Στοματικό διάλυμα και
Οδοντόπαστες Ξυλιτόλης

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης
- Φρέσκα Φρούτα
100% Ξυλιτόλη,
Γεύση φρέσκων φρούτων

Οδοντόπαστα Ξυλιτόλης Χωρίς Φθόριο
Γεύση δυόσμου, 118ml

Στοματικό Διάλυμα
Ξυλιτόλης

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης - Μέντα
100% Ξυλιτόλη,
Φυσική γεύση μέντας

900 Ταμπλέτες (15 Συσκευασίες των 60 ταμπλετών η καθεμία)

Στοματικό Διάλυμα
Ξυλιτόλης
Γεύση δυόσμου, 473ml

Οδοντόπαστα Ξυλιτόλης Με Φθόριο
Γεύση δυόσμου, 118ml

Ατομικές Συσκευασίες

Συσκευασία
με δείγματα
τσίχλας
180 τεμάχια

500 Τσίχλες
σε ατομική
συσκευασία

500 Ταμπλέτες
σε ατομ. συσκ.

Διάφορες γεύσεις,
2 ταμπλέτες ανά
ατομική συσκευασία

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης - Bottle
Γλυκαντικός Παράγοντας Ξυλιτόλης

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Κανέλα
100% Ξυλιτόλη,
Πραγματική γεύση κανέλας

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Φρέσκα Φρούτα
100% Ξυλιτόλη,
Γεύση φρέσκων φρούτων

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης - Κανέλα
100% Ξυλιτόλη,
Πραγματική γεύση κανέλας

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Μέντα
100% Ξυλιτόλη,
Φυσική γεύση μέντας

Τσίχλες Ξυλιτόλης - Δυόσμος
100% Ξυλιτόλη,
Φυσική γεύση δυόσμου

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης - Μέντα
100% Ξυλιτόλη,
Φυσική γεύση μέντας

50 τσίχλες ανά μπουκαλάκι

180 ταμπλέτες ανά μπουκαλάκι

Ταμπλέτες Ξυλιτόλης
- Φρέσκα Φρούτα
100% Ξυλιτόλη,
Γεύση φρέσκων φρούτων

Γλυκαντικός
παράγοντας
ξυλιτόλης σε
σακούλα 450gr

Γλυκαντικός
παράγοντας
ξυλιτόλης σε
σακούλα 2.250gr

Βιβλίο Συνταγών
Ζαχαροπλαστικής με
χρήση ξυλιτόλης

Κουτί των 80
συσκευασιών
γλυκαντικού
παράγοντα
ξυλιτόλης

