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Corega Bio Formula Wyrób medyczny tabletki do
codziennego stosowania 136 sztuk
 

Cena: 38,80 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 136 tabl.

Postać tabl.rozpusz.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Tabletki Corega Tabs Bio Formula zostały opracowane specjalnie do czyszczenia protez zębowych. Zapewniają one skuteczną
eliminację 99,9% bakterii, które są głównym powodem nieświeżego oddechu, oraz usuwają osad i przebarwienia. Dzięki temu
preparatowi proteza staje się odświeżona i czysta, a jednocześnie bez ryzyka zarysowań. Tabletki posiadają właściwości
przeciwbakteryjne, pomagając zapobiegać gromadzeniu się płytki bakteryjnej, kamienia i związanych z nimi podrażnień dziąseł. System
czyszczący 4w1 zawiera cztery aktywne składniki, które w synergii utrzymują protezę w idealnym stanie czystości. Co istotne, produkt
jest w stanie oczyścić protezę nawet w trudno dostępnych miejscach, które nie można dokładnie oczyścić za pomocą szczoteczki do
zębów.

Wskazania
Po bezpośrednim kontakcie z tabletkami lub roztworem Corega Tabs Bio Formula, ważne jest dokładne umycie rąk. Należy trzymać ten
produkt z dala od dzieci oraz osób, które mogą przypadkowo połknąć tabletki lub wypić roztwór. Roztworu Corega nie należy połykać ani
stosować do płukania jamy ustnej. Ważne jest również unikanie kontaktu tabletek lub roztworu z oczami i ustami. Tabletki Corega nie są
przeznaczone do spożycia ani do umieszczenia w jamie ustnej.
Tabletki Corega Tabs Bio Formula są odpowiednie do namaczania ruchomych aparatów zębowych. Należy przechowywać je w suchym i
chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W przypadku kontaktu z oczami lub jamą ustną, należy dokładnie
przemyć te obszary wodą i skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów.
Zachowanie ostrożności i przestrzeganie instrukcji dotyczących bezpiecznego stosowania produktu są ważne, aby zapewnić skuteczne i
bezpieczne użytkowanie tabletek Corega Tabs Bio Formula.

Składniki
Wodorowęglan sodu, Kwas cytrynowy, Karonian potasu (monosiarczan potasu), Węglan sodu, Nadtlenek węglanu sodu, TAED,
Benzoesan sodu, PEG-180, Laurylosiarczan sodu, Kopolimer VP/VA, Aromat, Subtylizyna, Guma celulozowa, CI 42090, CI 73015.

Stosowanie
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Tabletek Corega Tabs Bio Formula do czyszczenia protez zębowych, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wrzuć jedną tabletkę Corega Tabs Bio Formula do naczynia zawierającego odpowiednią ilość ciepłej (ale nie gorącej) wody. Upewnij się,
że woda jest wystarczająca, aby całkowicie zanurzyć protezę.

Umieść protezę w roztworze i pozostaw ją tam na okres od 3 do 5 minut. W tym czasie tabletki rozpuszczą się, a roztwór będzie działał
na usuwanie bakterii, osadu i przebarwień. Po tym czasie możesz użyć miękkiej szczoteczki, aby delikatnie szczotkować protezę,
usuwając pozostałości z jej powierzchni. Następnie wylej pozostały roztwór.

Po szczotkowaniu protezy, dokładnie spłucz ją pod bieżącą wodą. Upewnij się, że wszystkie pozostałości tabletek i brud zostaną
usunięte.
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