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Spotřebujte nejlépe do data uvedeného na obalu. Číslo šarže a objem vyznačen na obalu.

INCI: Canola Oil, Glycine soja Oil, Helianthus annuus Oil, Olea euro-
paea Fruit Oil, Foeniculum vulgare Fruit Oil, Angelica archangelica 
Root Oil, Leptospermum scoparium Branch/Leaf Oil, Santalum 
album Wood Oil, Eugenia caryophyllus Flower Oil, Thymus 
serpyllum Oil, Mentha viridis Leaf Oil, Melaleuca alternifolia Leaf 
Oil, Tocopheryl acetate, Retinyl palmitate, Beta-caroten

BABY-DENT
Olej k péči o ústa dětí

Objednací číslo: 1507

Skladování: Uvedená trvanli-
vost přípravku se uchováváním 
v temném a chladném prostředí 
podstatně prodlužuje (nejlépe 
v chladničce při teplotě 6–10°C).

Dětský pláč, horečka z neznámého důvodu, průjem. Co to má být? Následují zduřelé 
dásně. Děťátku porostou zoubky… Toto období zná každá máma a pamatuje si je celý 
život. V lékárně koupíte různá kousátka, chladící gely, vhodná je i mrkev, kterou nejprve 
dáte do lednice, aby se ochladila. Děťátko pak může cucat, žužlat, kousat,… Další 
možností je masáž. Ale čím ji provádět? Pro děti bývá důležitá i chuť. Kompozice silic 
a olejů chutná „trochu ovocně“.

Hlavní obsahové složky: Rostlinné oleje: canolový, slunečnicový a olivový. Éterické 
oleje: fenyklový, manukový, hřebíčkový, z máty kadeřavé, čajovníkový. Vitaminy, např. 
A, E.

Vlastnosti: Vůně dětského ústního oleje BABY-DENT je velice příjemná, lehká, jemná, 
nevtíravá, sametová, působí jako pohlazení. Vůně sama o sobě láká k ochutnání. A i zde 
se dočkáte překvapení. Sladkost manuky je odlehčena mátou kadeřavou a doplněna 
lehce chutí hřebíčku. Éterické oleje obsažené v ústním oleji BABY-DENT působí nejenom 
na potíže spojené s růstem zoubků, ale mají i vysokou terapeutickou hodnotu při zklid-
nění psychiky. Navracejí vnitřní klid, působí proti strachu, nespavosti, podporují soustře-
děnost, harmonizují. Tím určitě navrátí klid nejen maminkám, ale i tatínkům. Rodiče 
potěší, že se jejich ratolestem uleví od bolesti.

Použití: BABY-DENT dětský ústní olej bude dobrým pomocníkem nejen v období růstu 
zubů, ale i při jejich dalším ošetřování. Než se zoubky proříznou, postačí na prst nanést 
pár kapek ústního oleje BABY-DENT a pomalinku jím masírovat dásničky. Masáž můžete 
začít provádět již od třetího měsíce. Dítě si na tuto činnost zvykne a s větší důvěrou si 
dásně nechá ošetřit při bolesti. Pravidelnou masáží dochází k prokrvení tkání a následné 
otoky při růstu zubů nebývají tak veliké a prořezávání bolestivé.


