
Щадяща 
терапия с

хомеопатия

Osadent® е търговското наименование за 
България на продавания в Европа Osanit® 

Стръкове лайка D6: основно средство 
в хомеопатията; при бебета по време 
на растежа на зъбите, придружен 
с безпокойство, раздразнителност, 
повишена температура и диария.

Калциев фосфат D12: подпомага 
растежа на зъбите и оздравителните 
процеси.

Магнезиев фосфат С6: много 
подходящ при спазматични 
и пробождащи болки; при спазми 
на стомашно-чревния тракт.

Калциев карбонат Ханеман C8: 
ускорява поникването на зъбите 
при забавен растеж.

Железен фосфат C8: при температура, 
диария, безпокойство и безсъние.

Вносител:

         
1164 София, ул. Кричим 76
Тел./ Факс: +359 2/ 865 04 26
865 04 36, 865 71 62, 866 92 16
e-mail: o�ce@sevexpharma.com

Производител:  

Osadent®pillules
Доказана хомеопатична

помощ при
проблеми с растежа

на първите зъби

Първи
стъпки

при първи
зъбки



Осадент®пилули
Хомеопатичен лекарствен продукт

БЕЗ ЗАХАР

Състав:
1 g пилули съдържат:

Стръкове лайка D6                                         3, 8 mg
(Chamomilla recutita D6)             

Калциев фосфат D12                                     3, 8 mg
(Calcium phosphoricum D12)
Магнезиев фосфат C6                                   0, 8 mg
(Mаgnesium phosphoricum C6)              
Калциев карбонат Ханеман C8              0, 8 mg
(Calcium carbonicum Hahnemanni C8)     
Железен (III) фосфат C8                                0, 8 mg
(Ferrum phosphoricum C8)             

Най-чести оплаквания:

Защо ОСАДЕНТ®?

Сладък вкус

Без мирис

1 g съдържа приблизително 120 пилули

Без лекарско предписание

Доказан хомеопатичен лекарствен продукт:
намалява оплакванията при никнене 
на първите зъби

Без захар, без риск от развитие на кариес

Успокоява и облекчава болката 

Добра поносимост

Неограничен период на лечение

КХП №30811/03.09.2015
Дозировка:
На 30 минути поставяйте по 8 пилули върху 
езика на детето. В случай на силни болки може 
и през 15 минути. 
При намаляване на оплакванията пилулите се 
прилагат по-рядко.

Начин на приложение: 
ОСАДЕНТ®пилули могат да се разтворят и в 
половин чаша вода или чай, след което се 
приемат с пластмасова лъжичка.
15-20 минути преди и след приема не давайте 
храна или течности. 
Продължителността на лечение по принцип 
не е ограничена.

Специални условия на съхранение:
Да се съхранява при температура по-ниска от 25° С. 
Съхранявайте флакона плътно затворен, за да се 
предпази от влага. Срок на годност след първото 
отваряне – 6 месеца. 

Терапевтични показания:
ОСАДЕНТ®пилули са изпитан хомеопатичен 
лекарствен продукт, произведен от 5 отделни 
хомеопатични компонента, които взаимно се 
допълват и допринасят за ефикасността на 
продукта. Използва се за облекчаване на 
оплакванията при никнене на първите зъби при 
кърмачета.

Избягването на кариес при 
първите зъби е много важно, 

тъй като здравите млечни зъби 
са предпоставка за здрави 

постоянни зъби.
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