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Anaftin na afty 120 ml
 

Cena: 23,32 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 120 ml

Postać -

Producent BERLIN CHEMIE AG

Opis produktu
 

Opis
Anaftin to płyn do płukania jamy ustnej, który zawiera w swoim składzie poliwinylopirolidon (PVP) i kwas hialuronowy. Te składniki
tworzą ochronną warstwę, która pokrywa jamę ustną i działa jako bariera mechaniczna dla uszkodzonych okolic, łagodząc ból wywołany
podrażnieniem odsłoniętych zakończeń nerwowych. Ponadto, kwas hialuronowy i aloes zawarte w składzie Anaftin wspomagają
naturalny proces gojenia uszkodzonych tkanek.

Wskazania
Preparat ten ma na celu wspomaganie leczenia drobnych zmian w jamie ustnej, takich jak afty, rozległe owrzodzenia aftowe,
uszkodzenia błony śluzowej oraz zmiany wynikające ze stosowania aparatów ortodontycznych i protez zębowych. Dzięki zastosowaniu
odpowiednich składników, preparat ten łagodzi ból, zmniejsza podrażnienie i przyspiesza gojenie uszkodzonych tkanek. W przypadku
poważnych i utrzymujących się zmian w jamie ustnej, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem stomatologiem.

Działanie
Anaftin® to preparat do płukania jamy ustnej, który zawiera poliwinylopirolidon (PVP) i kwas hialuronowy. Te składniki tworzą warstwę
ochronną, która pokrywa jamę ustną, stanowiąc barierę mechaniczną dla uszkodzonych okolic i łagodząc ból wywołany podrażnieniem
odsłoniętych zakończeń nerwowych. W składzie preparatu znajduje się również aloes, który wspomaga naturalny proces gojenia
uszkodzonych tkanek. Anaftin® jest przeznaczony do leczenia drobnych zmian w jamie ustnej, takich jak afty, rozległe owrzodzenia
aftowe, uszkodzenia błony śluzowej oraz zmiany wynikające ze stosowania aparatów ortodontycznych i protez zębowych

Skład
Poliwinylopirolidon (PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, aloes zwyczajny (Aloe barbadensis), hydroksyetyloceluloza, sorbinian
potasu, benzoesan sodu, PEG-40, olej rycynowy uwodorniony, wersenian disodu (EDTA), chlorek benzalkoniowy, hialuronian sodu,
aromat, sacharynian sodu, dwupotasowa sól kwasu glicyryzynowego, woda

Zastosowanie
Dodatkowo, składniki zawarte w Anaftin płynie do płukania jamy ustnej, takie jak kwas hialuronowy i aloes, wspomagają proces
naturalnego gojenia uszkodzonych tkanek jamy ustnej. Dzięki temu preparat może przyspieszyć proces regeneracji błony śluzowej jamy
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ustnej i zmniejszyć dolegliwości bólowe.

Sposób użycia
Aby go stosować, należy wypełnić nakrętkę z miarką do linii 10 ml, a następnie płukać jamę ustną przez co najmniej 1 minutę, po czym
wypluć płyn. Zaleca się stosowanie płynu 3-4 razy dziennie lub w razie potrzeby, ale należy unikać jedzenia i picia przez co najmniej 1
godzinę po zastosowaniu płynu, aby uzyskać najlepsze rezultaty. W razie przypadkowego połknięcia płynu nie są wymagane żadne
dodatkowe działania.

Ostrzeżenia
Nie należy stosować produktu po terminie ważności lub w przypadku, gdy butelka jest uszkodzona lub nieszczelna. W przypadku
częstych nawrotów owrzodzeń jamy ustnej zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

