
Informácia pre použitie, čítajte pozorne! 
 
Názov výrobku: DENTIVAC® PLUS  
Výživový doplnok so sladidlami 
 
Forma: 
Tablety rozpustné v ústach 
 
Zloženie: 
1 tableta obsahuje 10 mg lyofilizátu inaktivovaných mikroorganizmov: 
Streptococcus mutans lysatum cryodessicatum       (CCM 7533)         2,0 mg* 
Actinomyces viscosus lysatum cryodessicatum       (CCM 7536)         2,0 mg* 
Porphyromonas gingivalis lysatum cryodessicatum      (CCM 7537)        2,0 mg* 
Aggregatibacter  actinomycetemcomitans lysatum cryodessicatum  (CCM 7604)         2,0 mg* 
Propionibacterium acnes lysatum cryodessicatum        (CCM 7083)         2,0 mg* 
* referenčná výživová hodnota nie je stanovená 
 
Prídavné látky: sladidlá - xylitol, erytritol, manitol; spevňujúca látka – Gelita sol M; 
stabilizátory - mikrokryštalická celulóza typ 101, karboxymetylcelulóza sodná soľ, 
hydroxypropylmetylcelulóza; protihrudkujúca látka - stearan horečnatý; aróma - mentol. 
 
Kategória: 
Výživový doplnok 
 
Charakteristika:: 
DENTIVAC® PLUS je originálny patentovaný výrobok, vyrábaný najmodernejšími 
biotechnologickými a purifikačnými technológiami. Obsahuje unikátnu kombináciu 
purifikovaných bakteriálnych lyzátov (vysoko prečistené neškodné časti inaktivovaných 
mikroorganizmov). Aplikačnou formou výrobku sú tablety rozpustné v ústach. 
 
Kontraindikácie: 
Nesmie sa používať pri precitlivenosti na niektorú z použitých zložiek. 
 
Nežiaduce účinky: 
Nie sú známe.  
 
Interakcie: 
Nie sú známe. Neodporúča sa súčasné podávanie s imunobiologickými výrobkami. V týchto 
prípadoch je vždy nutná konzultácia s lekárom. 
 
Dávkovanie a spôsob použitia: 
1 tableta denne, najlepšie ráno po jedle a po vyčistení chrupu po dobu 10 dní, potom 20 dní 
vynechať a opäť užívať 1 tabletu denne po dobu 10 dní, následne opäť 20 dní vynechať a opäť 
užívať 1 tabletu denne po dobu 10 dní. Tabletu nechať voľne rozpustiť v ústach (odporúča sa 
3-5 min.) a dokonale sliny s rozpusteným výrobkom niekoľkokrát preváľať v celej dutine 
ústnej. Asi po dobu 1 hodiny po užití tablety sa neodporúča výplach úst. 
Po ukončení tohto základného cyklu užívanie výrobku DENTIVAC® PLUS je možné v tomto 
dávkovaní po opätovnej 20 dennej prestávke pokračovať. Odporúčame využívať najmenej 1 
balenie ročne.  



AK ešte nemáte naplánovaný Váš dávkovací kalendár, potom pre správne užívanie výrobku 
DENTIVAC® PLUS použite DENTIVAC® PLUS - Dávkovací kalendár na zadnej strane tohto 
informačného letáku. 
 
Upozornenie: 
Určené pre dospelých a deti od 3 rokov, prípadné užívanie tehotnými a dojčiacimi ženami je 
nutné vopred konzultovať s lekárom. 
Ustanovená odporučená denná dávka sa nesmie presiahnuť.  
Nadmerná konzumácia môže vyvolať hnačku. 
Nesmie sa používať ako náhrada rozmanitej stravy. 
Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale. 
Uchovávajte mimo dosah malých detí. 
Nesmie sa používať pri precitlivenosti na niektorú z použitých zložiek. 
 
Skladovanie: 
Uchovávajte pri teplote do 25°C, v suchu a tme. 
 
Balenie: 
30 tabliet 
 
Výrobca: 
Bioveta, a. s., Medical Department, Komenského 212, 683 23, Ivanovice na Hané, ČR. 
 
Symboly: 
Po spotrebovaní hoďte obal do odpadkového koša (recykl. značka, zelený bod). 
 
Číslo šarže: 
Uvedené na spodnej strane obalu. 
 
Minimálna trvanlivosť do: 
Dátumu uvedeného na spodnej strane obalu. 
 
 



zadná strana: 
 
DENTIVAC® PLUS - Dávkovací kalendár 
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