
Gengigel®  

Ácido Hialurónico  

Primeiros Dentes  

Gengigel® Primeiros Dentes é um gel oral inovador que adere aos dentes e gengivas, por um 

longo período de tempo. Forma uma película invisível, flexível e protetora com ação eficaz. A 

inovação patenteada consiste numa matriz de polímero mucoadesivo inovador.  

Indicações:  

Inflamações gengivais de bebés e crianças, tais como as causadas pela erupção dentária ou 

traumas. Estudos clínicos demonstram a eficácia na redução da inflamação e da dor, 

promovendo a regeneração da gengiva. 

 

Indicações para uso:  

Após lavagem das mãos, espalhar uma pequena quantidade de produto com o dedo e 

massajar suavemente a gengiva até que a área afetada esteja inteiramente coberta. Aplicar 

preferencialmente após refeições e ao deitar para que o efeito do produto seja mais 

duradouro, proporcionado maior alívio. Usar 3 a 6 vezes ao dia ou de acordo com a 

recomendação do seu Dentista. 

 

Ingredientes: 

Ingrediente principal: Sodium Hyaluronate 0,54% 

Outros ingredientes: Aqua, PEG 400, Xylitol, Polyvinyl Alcohol, Cellulose Gum, PEG 40 

Hydrogenated Castor Oil, PVP, PVM/MA copolymer, VP/Eicosene Copolymer, Glyceryl Laurate, 

Polycarbophil, Sodium Saccarinate, Monobasic sodium phosphate, Choline alfoscerate, 

Trisodium phosphate dodecahydrate, Sodium Lactate, Disodium EDTA, Lactic Acid, Sodium 

Hydroxide. 

 

Gengigel® Primeiros Dentes ajuda a reduzir a eventual aplicação de anestésicos tópicos na 

cavidade oral durante a erupção dentária. Tem um sabor agradável. Não contém álcool nem 

açúcar. Não contém aromatizantes artificiais, glúten, lactose, parabenos, Lauril Sulfato de 

Sódio nem Organismos Geneticamente Modificados. 

Eficácia clinicamente demonstrada. 

 

Contraindicações:  

O uso de Gengigel® Primeiros Dentes está contraindicado no caso de hipersensibilidade a 

qualquer um dos ingredientes. 

 

Advertências:  

Não usar caso o tubo esteja aberto ou danificado. Guardar à temperatura ambiente, sem 

exposição direta a fontes de calor. Não usar após o prazo de validade. Fechar o tubo 

imediatamente após o uso. Manter afastado de bebés e crianças. Caso o uso seja em 

simultâneo com o de outros produtos consulte o seu Dentista. 

 

Contém: tubo 20 ml 

Serviço de Atenção ao Consumidor: consumidor@gengigel.eu 


