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Lasten ksylitolipastillit

Herra Hakkaraisen –täysksylitolipastilli
Mieto, helposti suussa sulava pieni ksylitolipastilli. Makeuttajana käytetty ainoastaan ksylitolia, jota on 95%
pastillin painosta.
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maun antavat aromit ovat luonnollisia
makuvaihtoehdot: mansikka ja päärynä
väriaineeton
sopii myös soija-allergisille
kestävässä muovirasiassa on n. 100 pastillia.
Pastilli on helppo jakaa tai murtaa pienemmäksi
n. 10 kk iästä alkaen, yksilölliset erot huomioiden.
sopii hyvin myös henkilöille, joilla on nielemisvaikeuksia
(kehitysvammaiset, vuodepotilaat).
yhdessä pastillissa ksylitolia 0,56 grammaa
laktoositon, gluteeniton

Läkerol Dents –ksylitolipastilli
Pureskeltavan pehmeä ksylitolipastilli. Yksitoista eri makua,
lapsille sopivat erityisesti päärynä-banaani, mansikka ja mango.
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sisältää kaikista markkinoilla olevista ksylitolipastilleista eniten
ksylitolia pastillia kohden
yhdessä pastillissa ksylitolia 0,68 grammaa
ei sisällä liivatetta
ainutlaatuinen, pureskeltavan pehmeä rakenne saa ksylitolin viipymään suussa pitkään, mikä tehostaa ksylitolin vaikutusta ja lisää syljen
eritystä.
voidaan antaa n. 1,5 vuoden iästä alkaen
pehmeän pastillin voi aluksi halkaista puoliksi veitsellä
sopii hyvin lapsille päiväkotiin ja kouluun, kaiken ikäisille happohyökkäyksen katkaisuun ja kuivasuisille syljen stimulointiin.
laktoositon, gluteeniton

Ksylitolipastilleja voi antaa lapselle aina aterian jälkeen siitä
lähtien, kun hän oppii syömään kiinteää ruokaa. Ensin yksi
pastilli päivässä ja määrää kasvatetaan vähitellen.

Ksylitolipurukumit koko perheelle

Ksylitolipurukumin käyttöä voi alkaa harjoitella n. 18 kk ikäisenä. Aluksi esimerkiksi 1 tyyny päivässä. Määrää lisätään, kun lapsi oppii. Purukumia ei ole
tarkoitettu nieltäväksi, mutta sen nieleminen ei ole haitallista. Jos purukumin
vahingossa nielaisee, se kulkeutuu suoliston läpi muun ruuan mukana.

Jenkki Professional -täysksylitolipurukumit
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100 % ksylitolilla makeutettu
maailman ensimmäinen ja tutkituin ksylitolituote
tehokas happohyökkäyksen katkaisuun
suositeltavan ksylitolimäärän, 5 grammaa päivässä,
saa 6 purkkatyynystä
lasten junior päärynä, ei sisällä aromivahvennetta (E950, asesulfaami K)
eivät sisällä aspartaamia
yhdessä purkkatyynyssä ksylitolia 0,88 g - 0,91 grammaa
laktoositon, gluteeniton

Xylitol Jenkki Original -ksylitolipurukumit
•
•
•
•
•
•
•

Xylitol Jenkki - maailman ensimmäinen ksylitolituote
tehokas happohyökkäyksen katkaisuun
suositeltavan ksylitolimäärän, 5 grammaa päivässä,
saa 10 purkkatyynystä
6 eri klassikkomakua
yhdessä purkkatyynyssä ksylitolia 0,53 grammaa,
sisältää ksylitolin lisäksi sorbitolia
eivät sisällä aspartaamia
laktoositon, gluteeniton

Jenkki - terveiden hampaiden asialla jo vuodesta 1975

