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Biorepair Night Pasta do zębów 75 ml
 

Cena: 18,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent A.B.BERREN-HANDLOWY SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
BioRepair Night to pasta do zębów, która wykorzystuje innowacyjną technologię w celu neutralizacji nadwrażliwości zębów,
remineralizacji i wzmocnienia szkliwa, dzięki czemu zęby stają się bardziej odporne. Pasta działa intensywnie podczas snu, korzystając z
technologii bioaktywnych cząsteczek MicroRepair, które odbudowują strukturę szkliwa i zębiny. Dzięki cynkowi PCA i jonów cynku, które
są uwolnione z nanocząsteczek składnika aktywnego, pasta tworzy na powierzchni szkliwa antybakteryjną warstwę ochronną o
przedłużonym działaniu. Działanie pasty pozwala na remineralizację szkliwa, regenerację mikrouszkodzeń i wzmocnienie struktury
zębów, co z kolei zmniejsza ich nadwrażliwość. Po użyciu pasty rano pozostaje uczucie świeżego oddechu, a zęby są chronione przed
szkodliwymi kwasami i rozwojem bakterii, co przyczynia się do ich zdrowia i wzmocnienia.

Działanie
Biorepair Night to pasta do zębów, która wykorzystuje bioaktywne mikrocząsteczki, o podobnym składzie i strukturze do tych
występujących w zębach, nazywane mikrocząsteczkami MicroRepair. Dzięki temu, pasta łączy się z powierzchnią szkliwa i zębiny,
docierając do nawet najmniejszych szczelin zęba, gdzie dokonuje naprawy jego struktury. W czasie snu, pasta tworzy na zębach
powłokę ochronną, która chroni je przed działaniem kwasów i bakterii. Jony cynku, uwolnione z cząsteczek MicroRepair oraz Cynk PCA,
działają antybakteryjnie i skutecznie chronią zęby, zwłaszcza podczas snu. Pasta zapobiega powstawaniu kamienia i przykrego
oddechu, co zapewnia świeże i przyjemne przebudzenie każdego ranka. Dodatkowo, Biorepair Night nie zawiera fluoru, dwutlenku tytanu,
SLS, parabenów, glutenu i laktozy.

Składniki
Aqua, Zinc Hydroaxyapatite*, Hydrated Silica, Sorbitol, Cellulose Gum, Xylitol, Glycerin, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Sodium Methyl
Cocoyl Taurate, Cellulose Gum, Silica, Zinc PCA, Zinc Citrate, Aroma, Tetrapotassium Pyrophoshate, Sodium Benzoate, Citric Acid,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate /VP Copolymer, Sodium Saccharin, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Limonene.

Zastosowanie
Pasta służy do codziennej higieny zębów.

Dodatkowe informacje
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Pasta Biorepair może być stosowana przez dzieci poniżej 6 roku życia bez nadzoru dorosłych, ponieważ nie zawiera fluoru.
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