
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Corega Szczoteczka 2w1 do mycia protez zębowych i zębów
 

Cena: 7,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Szczoteczka 2 w 1 marki Corega jest wszechstronnym narzędziem do skutecznego czyszczenia zarówno protez zębowych, jak i
naturalnych zębów. Jej antypoślizgowy uchwyt zapewnia wygodę i kontrolę podczas użytkowania, a miękkie włókna zapobiegają ryso-
ści protezy. Dodatkowo, szczoteczka posiada specjalną końcówkę, która umożliwia skuteczne usuwanie resztek kremu mocującego z
protezy.
Szczoteczka 2 w 1 Corega została zaprojektowana z myślą o stosowaniu z pastą do zębów i protez 2 w 1 Corega. Ta specjalna pasta do
zębów i protez ma skład, który nie tylko delikatnie czyści zęby, ale również nie powoduje uszkodzeń protez. Dzięki temu zestawieniu
szczoteczki i pasty Corega, można skutecznie i bezpiecznie dbać zarówno o protezy, jak i naturalne zęby.
Pamiętaj, że regularne czyszczenie protez zębowych i naturalnych zębów jest kluczowe dla utrzymania higieny jamy ustnej oraz
długotrwałego użytkowania protez.

Stosowanie
Szczoteczka Corega 2 w 1 jest dedykowana do stosowania z pastą Corega 2 w 1 do mycia zarówno protez zębowych, jak i naturalnych
zębów, i nie zaleca się używania jej z innymi produktami do pielęgnacji protez zębowych.
Aby umyć naturalne zęby, wyjmij protezę z jamy ustnej i użyj szczoteczki Corega 2 w 1 jak zwykłej szczoteczki do zębów.
Aby umyć protezę zębową, nałóż pastę Corega 2 w 1 na wilgotną szczoteczkę. Przytrzymaj protezę i dokładnie wyczyść jej całą
powierzchnię.
Należy unikać nadmiernego wyginania główki szczoteczki, ponieważ może to prowadzić do jej złamania. Ważne jest również, aby nie
gryźć włókien szczoteczki.
Regularnie wymieniaj szczoteczkę, aby utrzymać wysoką skuteczność czyszczenia i higieny protezy.
Pamiętaj, że odpowiednia higiena jamy ustnej, w tym regularne mycie protez zębowych i naturalnych zębów, jest istotna dla zachowania
zdrowia jamy ustnej i długotrwałego użytkowania protez zębowych.

Zastosowanie
Do mycia protez zębowych i zębów.
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