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Corega Podwójna Siła Tabletki do codziennego czyszczenia
protez zębowych 36 sztuk
 

Cena: 13,34 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 36 tabl.

Postać tabl.rozpusz.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Corega Podwójna Siła to wyrób medyczny w formie tabletek musujących, stworzony do codziennego czyszczenia protez zębowych.
Dzięki specjalnej formule, uwalniającej dwukrotnie większą ilość składników aktywnych, tabletki te zapewniają szybkie i skuteczne
czyszczenie protez.
Działanie tabletek Corega Podwójna Siła opiera się na kilku aspektach:

Niszczeniu 99,99% bakterii, które są główną przyczyną nieprzyjemnego zapachu, w krótkim czasie, często już w kilku minutach.

Usuwaniu większej ilości przebarwień, dzięki czemu proteza zębowa odzyskuje naturalny wygląd.

Redukcji złogów płytki bakteryjnej, co przyczynia się do utrzymania higieny protezy.

Tabletki Corega Podwójna Siła są delikatne dla protezy zębowej, dzięki zawartości związków, które w kontakcie z wodą uwalniają
aktywny tlen. Dzięki temu mogą być stosowane codziennie, zapewniając czystość i świeżość protezy.
Działanie tabletek Corega Podwójna Siła zostało potwierdzone w testach laboratoryjnych, co daje pewność, że produkt jest skuteczny w
usuwaniu bakterii, przebarwień i złogów z protez zębowych.

Składniki
Sodium Bicarbonate, Sodium carbonate Peroxide, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, TAED,
Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfate, VP/VA Copolymer, Aroma, Cellulose Gum, Cl 42090, Cl 73015, Cl 19140.

Zastosowanie
Czyszczenie protez zębowych.
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Sposób użycia
Tabletek Corega Podwójna Siła do czyszczenia protez zębowych, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wrzuć jedną tabletkę Corega Podwójna Siła do naczynia, a następnie nalać odpowiednią ilość ciepłej (ale nie gorącej) wody.
Upewnij się, że ilość wody jest wystarczająca, aby całkowicie zanurzyć protezę.

Umieść protezę w roztworze i pozostaw ją tam na co najmniej 5 minut. W tym czasie tabletki zaczną się rozpuszczać, a roztwór
będzie działał na usuwanie bakterii, przebarwień i złogów. Ważne jest pozostawienie protezy w roztworze przez wystarczająco
długi czas, aby zapewnić skuteczne czyszczenie.

Po upływie 5 minut wyjmij protezę z roztworu i delikatnie szczotkuj ją miękką szczoteczką. Szczotkowanie pomoże usunąć
pozostałości i odświeżyć protezę.

Po szczotkowaniu protezy, dokładnie spłucz ją pod bieżącą wodą, upewniając się, że wszystkie pozostałości tabletki i brud
zostały usunięte.

Wylej pozostały roztwór z naczynia.

Ostrzeżenia
Nie należy stosować produktu w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników.
Tabletek Corega oraz przygotowanego roztworu nie powinno się umieszczać w jamie ustnej.
Po rozpuszczeniu tabletki w wodzie, nie należy spożywać roztworu ani używać go do płukania jamy ustnej.
W przypadku połknięcia tabletki lub roztworu, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć.
Po kontakcie z tabletkami lub roztworem, należy dokładnie umyć ręce.
Nie dotykać jamy ustnej ani oczu rękami po kontakcie z tabletkami lub roztworem.
Jeśli wystąpi podrażnienie podczas stosowania produktu, należy zaprzestać jego stosowania i skonsultować się z lekarzem
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