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Baikadent miętowy płyn do higieny jamy ustnej 300ml
 

Cena: 22,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 300 ml

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Opis produktu
 

Opis
W płynie znajduje się ekstrakt z tarczycy bajkalskiej - rośliny o wielokierunkowym działaniu, m.in. przeciwzapalnym, antybakteryjnym i
przeciwgrzybiczym. Ma również właściwości łagodzące i kojące. Płyn eliminuje rozpulchnienia i zmniejsza krwawienia z dziąseł, sprzyja
zwalczaniu aft, pleśniawek i nadżerek, łagodzi symptomy paradontozy oraz nadwrażliwość szyjek zębowych. Dodatkowo, łagodzi i
eliminuje objawy związane z nieprawidłowo dopasowanymi protezami i usuwa nieprzyjemny zapach z ust.

Składniki
Aqua, Sorbitol (sorbitol), Xylitol (ksylitol), Glycerin (gliceryna), Scutellaria Baicalensis Root Extract (wyciąg z korzenia tarczycy bajkalskiej),
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Aroma, Limonene, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Carbonate, Citric Acid (kwas
cytrynowy).

Stosowanie
Aplikuj 10-20 ml płynu do jamy ustnej za pomocą dołączonej miarki, płukaj przez około 30 sekund i wypluj. Powtarzaj 2 razy dziennie po
umyciu zębów, rano i wieczorem. Należy odczekać co najmniej pół godziny przed jedzeniem i piciem. Unikaj połykania płynu. Produkt
może być stosowany częściej do odświeżenia jamy ustnej i nie wymaga rozcieńczania.

Zastosowanie
Płyn jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku życia i pomaga w profilaktyce chorób dziąseł i przyzębia oraz redukcji
płytki nazębnej.

Przeznaczenie
Ten płyn jest polecany dla osób dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia w celu zapobiegania i leczenia różnych problemów związanych z
dziąsłami. Może być stosowany w przypadku stanów zapalnych dziąseł, afty, pleśniawek, krwawień dziąseł, otarć i podrażnień dziąseł
oraz paradontozy.

Właściwości
W płynie znajduje się ekstrakt z korzenia tarczycy bajkalskiej (Scutellaria baicalensis), który charakteryzuje się szerokim spektrum
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działania przeciwzapalnego, antybakteryjnego i przeciwgrzybicznego, a także łagodzącego i kojącego. Produkt ten skutecznie eliminuje
stan zapalny dziąseł, zmniejsza krwawienie i rozpulchnienie, pomaga w leczeniu aft, pleśniawek i nadżerek oraz łagodzi objawy
paradontozy i nadwrażliwość szyjek zębowych. Ponadto, produkt ten doskonale sprawdza się w przypadku problemów z protezami
dentystycznymi oraz eliminuje nieprzyjemny zapach z ust. Regularne stosowanie płynu znacząco przyczynia się do profilaktyki chorób
dziąseł i przyzębia, a także wspomaga redukcję płytki nazębnej.

Dodatkowe informacje
Bez alkoholu i barwników.
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