MULTI-MAM BABYDENT
Гел за бебета при поникването
на първите зъбки

Успокоява и облекчава никненето на млечните зъбки на бебето.
Мулти Мам Бейби Дент е гел, специално разработен за бебета.
Съдържа 2QR комплекс, извлечен от алое барбаденсис.
Био-активен гел. Успокояващ и облекчаващ неудобствата, които обикновено придружават
периода на никнене на млечни зъби на бебето.
Не съдържа никакви вредни за бебето или дразнещи компоненти. Не съдържа болкоуспокояващи
лекарствени средства и така щади Вашето бебе. Не съдържа алкохол.
Мулти-Мам Бейби Дент, благодарение на 2QR комплекс, предотвратява опасността от инфекции, вследствие на замърсяването, което може да се случи поради това, че в периода
на поникване на първите зъбки бебето опитва да дъвче
различни играчки, предмети и ръчичките си.
Мулти-Мам Бейби Дент е безопасен продукт за
бебета. Всички съставки на Бейби Дент са положително тествани за безопасност.

Производител: BioClin Холандия.
Представител в България –
Линеа, www.linea.bg
Тел. 02/4438724, 0884/590008,
office@linea.bg
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Мулти-Мам Бейби Дент е продукт, събрал в себе си най-мощни активни съставки с доказано
въздействие върху зарастването на рани, както и облекчаващи болката, антимикробни и
успокояващи свойства.
Описание:
• Натурален, безопасен и безвреден при поглъщане;
• Не съдържа разяждащи химикали и анестетици;
• Не съдържа алкохол;
• Приятен вкус, без захар; не засяга зъбите;
• Специално разработен за бебета.
Указания за употреба:
Масажират се венците на бебето с чист пръст или чиста марля.
Може да се повтаря колкото пъти е нужно.
Мулти-Мам Бейби Дент е гел с антибактериални свойства и
поради това може да се използва и за третиране на кожни
обриви по тялото на бебето.
Основната му съставка – 2QR, е първият официално
регистриран и патентован в света био-активен
бактериален блокер! Как действа 2QR можете да
видите на www.2QR.com
Може да бъде използван продължително време,
поради което е прекрасно решение за кожни
раздразнения при бебетата.
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www.linea.bg
Тел. 02/4438724, 0884/590008,
office@linea.bg

