
NATURALNA PIELĘGNACJA
DZIĄSEŁ I ZĘBÓW 

KONOPNA

PASTA 
DO 
ZĘBÓW
Z WĘGLEM 
DRZEWNYM
Z BAMBUSA

PRODUKT
WEGAŃSKI

O L E J E K  

C B D
• oczyszcza zęby
• wzmacnia dziąsła
• zapewnia świeży
   oddech
• przeciwdziała 
   nadwrażli-
   wości zębów

Składniki aktywne:
• ekstrakt i olej z konopi – dzięki zawartości
   witamin, minerałów, protein, fitosteroli oraz 
   fosfolipidów wspiera działanie kojące 
   i regenerujące
• olejek CBD – bogaty w Cannabidiol – wzmacnia
   działanie ochronne 
• naturalne krzemionki doskonale oczyszczają 
   i pomagają usuwać przebarwienia, zapobiegając
   osadzaniu się kamienia
• naturalna stevia i aromat mięty pieprzowej 
   sprawiają, iż mycie zębów jest przyjemnie 
   odświeżające
• węgiel drzewny z bambusa – poprawia właściwości
   czyszczące
• wegańska receptura

100 ml
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97% SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH 
POCHODZENIA NATURALNEGO

Producent:

Madonis Sp. z o.o.
ul. Bolesławiecka 15 A, 
98-400 Wieruszów
Tel./ Fax: +48 62 78 49 100
www.madonis.pl

Najlepiej zużyć przed końcem:
Nr partii i data na opakowaniu.

zapewnia skuteczne oczyszczanie i pielęgnację 
zębów i dziąseł. Skutecznie usuwa płytkę 
nazębną i zapobiega osadzaniu się kamienia. 
Zapewnia świeży oddech i ochronę dziąseł.

STOSOWANIE: Stosować dwa, trzy razy dziennie. 
U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty 
wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, 
aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy 
przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy 
skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem. 
Zawiera fluorek sodu (900 ppm.).
Składniki/Ingredients: Aqua, Glycerin, Sorbitol, Hydrated 
Silica, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Cellulose Gum, 
Canabis Sativa Seed Extract, Stevia Rebaudiana Extract, 
Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Charcoal Powder, 
Cannabidiol, Sodium Fluoride, Sodium 
Benzoate, Pafum, Limonene, Linalool, 
CI 42090, CI 19140.

KONOPNA PASTA DO ZĘBÓW 
BIO MADENT

Zgrzew 1,5 mm

3 mm

12 mm

Szerok ość laminatu (113 m m)

Maksymalne widoczne pole zadruku (108,96 m m)
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Spad
2,57 mm

Spad
1,47 mm 23,3 mm27,25 mm 27,25 mm

54,5 mm

31,16 mm

TyłPrzód

1 mm

Pole lakieru (104,06 m m)


