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Хиалуронова киселина

Първи зъбки

GENGIGEL® Първи зъбки е е иновативен гел съдържащ новa, патентованa, полимерна форма 
предназначена за устната мукозна мембрана и венците.
Той е прозрачен, гъвкав и устойчив филм, който представлява ефективна защитна бариера.
Гелът прилепва към венците и зъбите на детето, където има дълготрайно действие.

Индикации: възпаления на венците, характерни за ранното детство, които възникват при 
изникването на зъбите или в резултат от наранявания. Клиничните проучвания показват, че 
специалният състав на продукта облекчава болката и подуването и ускорява лечението.

Инструкции за употреба: Измийте добре ръцете си. След това размажете с пръст малко количество 
от продукта и нежно го втрийте във венеца, докато засегнатата област не бъде напълно покрита. 
Препоръчително е да нанасяте гела след хранене и преди лягане. По този начин стимулирате 
образуването на филм и удължавате усещането за облекчаване на болката при детето. Използвайте 
3 до 6 пъти на ден или при необходимост.

Състав: 
Основна съставка: Sodium Hyaluronate 0,54%
Други съставки: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 Hydrogenated Castor 
Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, Polycarbophil, Sodium Saccari-
nate, Monobasic sodium phosphate, Choline alfoscerate, Trisodium phosphate dodecahydrate, Sodium 
Lactate, Disodium EDTA, Lactic Acid, Sodium Hydroxide. 

GENGIGEL® Първи зъбки има приятен аромат и употребата му, намалява нуждата от използване 
на локални анестетици. Продуктът не съдържа алкохол и захар. Не съдържа изкуствени аромати, 
глутен, лактоза, парабени, натриев лаурил сулфат или генно модифицирани организми.
Клинично тестван при кърмачета.

Противопоказания: Продуктът GENGIGEL® Първи зъбки да не се използва при свръхчувствителност 
към някоя от съставките.

Предпазни мерки и предупреждения: Не използвайте продукта, ако тубата е отворена или 
повредена. Съхранявайте при стайна температура, защитено от директни източници на топлина. Не 
използвайте след датата на изтичане на срока на годност. След употреба веднага затворете добре 
тубата. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Консултирайте се с лекар, ако ще използвате 
продукта едновременно с други продукти.

Съдържание: туба 20 ml

Производител: Ricerfarma, Via Egadi, 7 - 20144 Milano, Италия   

Официален представител за България: „Медис Фарма България” ЕООД, ул.Проф.Атанас Иширков 
31, София
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