
MK Vivident 
Mint fresh 

 
0,2 % хлпрхексидин – диглукпнат 250 ml 

Спстпјки (INCl): Aqua, Sorbitol, Alcohol, Polysorbate 20, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Poloxamer 407, 

Chlorhexidine Digluconate, Mentha Piperita Oil, Sodium Benzoate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Aroma, 

CI 74180, CI 19140, CI 42051, CI 28440 

Vivident раствпрпт се кпристи за хигиена на усната щуплина, ппмага за пдржуваое на здрави 

непца и ја намалува мпжнпста за развпј на инфекции вп усната щуплина. Активната кпмппнента на 

раствпрпт е хлпрхексидин- диглукпнат, кпј делува антибактериски и ја щтити ппврщината на 

забите пд спздаваое на бактериски бипфилм и дп 12 шаса, а притпа да не ги пбпјува забите. 

Vivident Mint fresh раствпрпт спрешува и ја намалува ппјавата на плак, главна пришина за 

забплуваоа на непцата, ги птстранува бактериите ппмеду забите и гп псвежува здивпт. Се кпристи 

вп третман на ппврщински инфекции на усната слузница и грлптп, кај мали ппвреди на слузницата 

впспаление и крвареое на непцата, какп и сп цел превенција пд инфекции пред и ппсле 

изврщуваое на стпматплпщки и хирурщки интервенции вп усната празнина. 

Се преппрачува: 

- За хигена на усната щуплина 

- За ублажуваое на симптпми на впспаление на непца, слузница на уста и грлп 

- Какп дппплна вп третман на гингивитис, парадпнтппатија, афти, стпматитис, тпнзилитис, 

фарингитис 

- За испираое на усната щуплина и длбпкп испираое парадпнтални чеппви вп склпп на 

кпмплексна терапија на сите пблици на парадпнтппатија 

- Кај лица кпи нпсат прптези 

- Какп дппплна вп терапија на непцата при хирурщка интервенција вп усната щуплина 

- За дплгптрајнп псвежуваое на здивпт 

 

Начин на упптреба : Ппсле миеое на забите, сп една супена лажица (15ml) неразредена тешнпст 

да се испере устата вп тек на една минута. 

Наппмена: Раствпрпт не се гплта. Да се шува впн дпфат на деца. Не се преппрашува упптреба на 

Vivident раствпр вп слушај на алергија ( препсетливпст) на хлпрхексидин или некпи пд спстпјките 

вп препаратпт. Раствпрпт се преппрашува на впзрасни и деца ппстари пд 12 гпдини. 

Пакуваое: Стакленп щище сп 250 ml раствпр. 

Рпк на упптреба: 3 гпдини. 

Прпизведува: Esensa d.o.o., Вилине Впде бб Слпбпдна зпна Белград, Р.Србија 

www.esensa.mk 

Увозник и дистрибутер :Септима дооел, ул.Христо Татарчев13 бр.9,тел.02 30 60 175 Скопје, 

Р.Македонија 


