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Ksylitolipastillit
päiväkotiin ja kouluun
ksylitolikauppa.fi
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Pehmeä pastilli - tehokas vaikutus
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• Ainutlaatuinen pehmeä, pureskeltava rakenne, jonka ansiosta pastilli
viipyy suussa pitkään. Näin ksylitolin vaikutus tehostuu.
•
•
•
•

Soveltuu 1,5 -vuoden iästä alkaen happohyökkäyksen katkaisuun.
Tutkittu ksylitolipastilli, joka sopii erinomaisesti päiväkotiin ja kouluun.
Eivät sisällä keinomakeuttajia
Sisältää kaikista markkinoilla olevista ksylitolipastilleista eniten ksylitolia
pastillia kohden (0,68 grammaa / pastilli).
• Pastillilla on Suomen hammaslääkäriliiton suositus.

TARJOUSHINTA 28,35 €/laatikko *
Sis. alv. 14 %

•
• sopii erityisen hyvin pienille lapsille, ensipastilliksi
ksylitolin käytön opetteluun
• makeutettu vain ksylitolilla
• eivät sisällä keinomakeuttajia
• väriaineeton
• maun antavat aromit ovat luonnollisia
• uutuusmaku mustikka sisältää myös D-vitamiinia*
Kestävässä, hauskasti kuvitetussa muovirasiassa on n. 100 pastillia,
yhdessä laatikossa on 12 rasiaa.
© 2017 Mauri Kunnas, Doghill Productions Oy
*D-vitamiini edistää hampaiden pysymistä normaaleina. 10 pastillia sisältää 0,75 μg
D-vitamiinia (15% päivittäisen saannin vertailuarvosta). Tarkoitettu osaksi monipuolista
ruokavaliota sekä terveellistä elämäntapaa.

Hinta: 29,50 €/laatikko (sis. alv. 14 %)

Kolme makuvaihtoehtoa: Raikas minttu, mieto päärynäbanaani ja mansikkakerma.

Herkullinen ja helppo tapa
pitää huolta pienistä hymyistä
Lasten ksylitolipastillien käytössä olennaista on
säännöllinen käyttö ja pastillien syönnin oikea ajoitus.
Happohyökkäys vaanii hampaita aina syönnin tai
juonnin jälkeen, joten pastillit olisikin hyvä nauttia heti
aterian jälkeen. Kotonakin pastillit on hyvä pitää näkyvillä
keittiössä, jotta ne muistetaan ottaa joka päivä!

Kuinka paljon tarvitsemme pastilleja?

Tarvittavien ksylitolipastillien määrää on helppo arvioida
pastillilaskurin avulla. Laskuri löytyy ksylitolikauppa.fi
-verkkokaupan etusivulta.

Tilaa 10 suurpakkausta,
saat Läkerol Dents -

ANNOSTELIJAN
ILMAISEKSI!

Nyrkkisääntönä voi pitää, että yhden lapsen
ksylitolipastillit maksavat lukuvuodessa noin 7 euroa
(189 päivää, 2 pastillia/pvä).

Tilauksen tekeminen on helppoa!

Tilaus on helppo tehdä verkkokaupassamme
ksylitolikauppa.fi tai puhelimitse soittamalla
asiakaspalveluumme puh. 0800-153 231 (ark. klo 8-16 )

Otathan yhteyttä, autamme mielellämme!

*)Saat alennusta -10%, kun tilaat vähintään kolme suurpakkausta kerralla, jolloin suurpakkauksen hinta on
28,35 € (sis. alv 14%) 1-2 suurpakkauksen tilauksissa kappalehinta on 31,50 €.

Tilaa ksylitolituotteet helposti

kouluun, päiväkotiin, kotiin tai työpaikalle!
TUOTEVALIKOIMA JA HINNAT:
KSYLITOLIPASTILLIT

Suurpakkaukset, 2,5 kg:n laatikot, hinta 31,50 € sis. alv. 14 %
• Läkerol Dents Sweetmint
• Läkerol Dents Pear Banana
• Läkerol Dents Strawberry Cream

SUUR

2,5 k
g

PAKK
AUKS
E

TARJ
HINT OUSAAN
28,35
Hinta
€
1,5
snt/p

Läkerol Dents –pastilliannostelija, hinta 35,00 € sis. alv. 24 %
• Kun tilaat uutena asiakkaana 10 Läkerol Dents -suurpakkausta, saat annostelijan ilmaiseksi.
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Herra Hakkaraisen täysksylitolipastilli mustikka +D
• Herra Hakkarainen 12 muovirasiaa á 45 g (n. 90 pastillia/rasia,
laatikossa yhteensä n. 960 pastillia), hinta 29,50 €, alv 14 %
Herra Hakkaraisen täysksylitolipastilli, mansikka ja päärynä
• Herra Hakkarainen 12 muovirasiaa á 55 g (n. 100 pastillia/rasia,
laatikossa yhteensä n. 1200 pastillia), hinta 29,50 €, sis.alv 14 %
Läkerol Dents ISOT 85 g:n rasiat, 12 kpl/laatikko, hinta 25 € sis. alv. 14 %
• Läkerol Dents Raspberry-Lemongrass
• Läkerol Dents Pear Banana-Strawberry
• Läkerol Dents Menthol
• Läkerol Dents Liquorice Vanilla
• Läkerol Dents Strawberry Cream
Läkerol Dents pienet 36 g:n rasiat, 24 kpl/laatikko, hinta 25 € sis. alv. 14 %
• Läkerol Dents Menthol
• Läkerol Dents Apple Fresh White
• Läkerol Dents Sitruuna
• Läkerol Dents Mustaherukka
• Läkerol Dents Sweetmint
Jenkki Professional –täysksylitolipastillit, 12 kpl/laatikko, hinta 31,50 € sis. alv. 14 %
• Jenkki Professional PASTILLI Freshmint + D á 50 g
• Jenkki Professional PASTILLI Orange + D á 50 g

KSYLITOLIPURUKUMIT
Jenkki Professional –täysksylitolipurukumit
16 pss/laatikko, hinta 37,50 € sis. alv. 14 %
• Jenkki Professional Freshmint 90 g
• Jenkki Professional Fresh Orange-Spearmint 90 g
• Jenkki Professional Ice Menthol 90 g
• Jenkki Professional Täysksylitolisydän Fresh Spearmint 70 g
• Jenkki Professional Junior Päärynä-Vadelma 80 g

OT!

Jenkki -ksylitolipurukumit, 16 pss/laatikko, hinta 37,50 € sis. alv. 14 % KLASSIK
• Jenkki Original Peppermint 100 g
• Jenkki Original Spearmint 100 g
2-palan näytteet, hinta 63,50 € sis. alv. 14 %
• Jenkki Professional Junior Päärynä, 600 kpl
• Jenkki Professional Freshmint, 600 kpl

TILAUKSET JA ASIAKASPALVELU

Tilaus- ja maksuehdot sekä ohjeet netistä www.ksylitolikauppa.fi
Lisätietoa myös maksuttomasta tilauspalvelunumerostamme 0800-153231, arkisin klo 8-16.
*)Läkerol Dents -suurpakkauksien tarjoushinta, kun tilaat vähintään kolme suurpakkausta kerralla,
1-2 kappaleen tilauksissa kpl-hinta on 31,50 €.

