BabyDent
ENNE MULTI-MAM BABYDENT‘I KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT INFOLEHTE.
HOIDKE INFOLEHT ALLES, ET SEDA VAJADUSEL UUESTI LUGEDA.
MULTI-MAM BABYDENT HAMMASTE TULEKUKS
– Rahustav geel hammastuvatele beebidele
– Põhineb looduslikel koostisainetel
– Meeldiva maitsega
– Suhkruvaba ning ei mõjuta hambaid
KUIDAS MULTI-MAM BABYDENT TÖÖTAB
Multi-Mam BabyDent moodustab igemetele pehme rahustava kihi. Multi-Mam
BabyDent geel põhineb 2QR-kompleksil. See looduslik taimne aine omab ainulaadset
võimet blokeerida kahjulike bakterite kinnitumist igemetele. Multi-Mam BabyDent
leevendab hammaste lõikumisest tingitud ebamugavust ja vähendab sellest tulenevat
ärritust.
KASUTAMISE JUHEND
Kandke piisav kogus geeli tundlikele igemetele nii tihti kui tunnete vajadust
leevenduse järele. Enne kasutamist tupsutage õrnalt puhta ning kuiva riidega
beebi igemed liigsest niiskusest kuivaks. Masseerige geel puhta sõrme või pehme
hambaharjaga igemetele. Maksimaalse kontaktaja saavutamiseks vältige beebil
joomist 30 minuti jooksul peale geeli kasutamist.
Eriti rahustava toime saamiseks võib Multi-Mam BabyDent’i hoida külmikus
(2˚C kuni 8˚C).
Teine soovitatav kasutamisvõimalus on kanda geeli otse lutile või närimisrõngale,
mille kaudu geel satub kontakti igemetega.
Maksimaalne päevane annus 15g (1 tuub) päevas.
Süljevool
Multi-Mam BabyDent on meeldiv pehme geel, mida võib kasutada ka liigsest
süljevoolust tingitud nahaärrituste korral.

SÄILITAMINE
Hoidke Multi-Mam BabyDenti lastele kättesaamatus kohas originaalpakendis
temperatuuril 2°C kuni 25°C. Säilivusaeg on märgitud pakendile ja tuubile.
HOIATUSED
Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
TAUSTAINFO HAMMASTUMISEST
Hammastumine on protsess, millal imiku hambad lõikuvad igemetest läbi. Tavaliselt
tulevad hambad 6 kuni 24 kuu vanuselt, kuid mõnikord ka varem.
Selgitus hammastumise aja vaevustest
Esimesed hammaste tulekuga seotud sümptomid on: käte ning muude asjade suhu
panemine, rohke süljevool ning igemete turse hammaste lõikumise kohas. Mõnikord
esineb lastel punetust põsel (ühel pool). Enamik ilminguid tekib 4 päeva enne või 3
päeva peale esimeste lõikehammaste lõikumist. Hammaste tulemise ajal võib lastel
olla mitmeid probleeme. Lihtsaid lokaalseid probleeme nagu ebamugavustunne
igemetel ja lõuas, igemete turse, rohke süljevool. Samuti võib esineda süsteemsemaid
probleeme nagu palavik, kõhulahtisus ja madal vastupanuvõime. Aga ka
käitumisprobleeme nagu kergesti ärrituvus, häiritud uni ning probleemid söömisega.
Tähelepanu!
Kõhulahtisus, palavik ja lööve ei ole alati hammastega seotud. Kui teie laps vaevleb nende
sümptomite käes ning te ei tea põhjust, siis võtke ühendust arstiga.
Ebamugavustunne/turse hammastumise ajal
Hammaste tulek on tavaliselt seotud igemete ja lõua vaevustega kui imiku hammas
valmistub igemetest välja lõikuma. Kuna hammas liigub igeme kudede pinna all, siis
see ala võib olla kergelt punetav või turses. Lapsed võivad hakata asju hammustama, et
aidata igemetel puruneda. Sümptomid ilmnevad tavaliselt 4 päeva enne kuni 3 päeva
peale hamba lõikumist. Sellel perioodil võib laps olla häiritud.

Kasutamise juhend süljevoolu korral
Kandke väike kogus geeli ärritunud nahale suuümbruse piirkonnas.
MULTI-MAM BABYDENT PÕHINEB LOODUSLIKEL KOOSTISAINETEL
Multi-Mam BabyDent on looduslik toode, mis põhineb patenteeritud bio-aktiivsel
2QR-kompleksil. Selles ei sisaldu alkoholi ega loomse päritoluga aineid.
INGREDIENTS:
Aloe Barbadensis leaf polysaccharides, Aqua, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum,
Sclerotium gum, Xylitol, Citric Acid, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Sodium
Benzoate, Laureth-9, Hyaluronic acid, Sodium hydroxide .

Nipid hammastumise ajaks
• hõõruge/masseerige lapse igemeid puhta sõrme, külma rätiku või niisutatud
marlipadjaga.
• võib aidata kui annate lapsele midagi kõva närida, nt närimisrõnga.
• andke jahedaid (mitte sügavkülmutatud) asju närida (nt. närimisrõngast).
• andke lapsele külma vett juua.
• hammaste tulekuga tekib ka rohke süljevool, nahaärrituse vältimiseks hoidke
nahk pehme rätiku abil kuiv.

Peamine aktiivne koostisaine on 2QR-kompleks - patenteeritud bio-aktiivsed
polüsahhariidid, mis on pärit Aloe Barbadensise lehe ekstraktist.
ALLERGIAALANE TEAVE
Multi-Mam BabyDent põhjustab allergiat väga harva. Kahtluse korral proovige väikest
kogust toodet oma randme siseküljel ning jätke see natukeseks ajaks toimima.
Sügeleva punetava laigu tekkimise korral soovitame teil Multi-Mam BabyDent’i mitte
kasutada.
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