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Dentosept Complex płyndostos.wj.ust. 500ml
 

Cena: 23,93 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml (but. PE)

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

Opis
Opisany płyn do codziennego płukania jamy ustnej posiada wielokierunkowe i kompleksowe działanie ochronne i pielęgnacyjne. Nie tylko
ma przyjemny smak, ale także pozostawia długotrwałe uczucie świeżości. Co istotne, nie powoduje przebarwień zębów.
Płyn zapewnia zdrowe śluzówki jamy ustnej, utrzymuje dobre zdrowie dziąseł i zębów. Działa antybakteryjnie dzięki zawartości
naturalnych olejków, takich jak szałwiowy, tymiankowy, eukaliptusowy, miętowy, które zwalczają bakterie odpowiedzialne za stany
zapalne dziąseł i dbają o zachowanie prawidłowej flory bakteryjnej jamy ustnej.
Dodatkowo, składniki płynu wzmacniają szkliwo zębów i zapewniają skuteczną ochronę przeciw próchnicy. Ksylitol i fluorek sodu są
odpowiedzialne za te właściwości. Fluorek sodu hamuje odkładanie się płytki nazębnej i redukuje nadwrażliwość szyjek zębowych.
Stosowanie tego płynu do codziennego płukania jamy ustnej może przyczynić się do utrzymania zdrowia jamy ustnej, zapobiegania
stanom zapalnym i zachowania dobrego stanu dziąseł oraz zębów.

Składniki
Aqua, Xylitol (ksylitol), Glycerin (gliceryna), PEG-35 Castor Oil, Poloxamer 407, Mentha Piperita Oil (olejek miętowy), Thymus Vulgaris
Flower/Leaf Oil (olejek tymiankowy), Eucalyptus Globulus Leaf Oil (olejek eukaliptusowy), Salvia Lavendulaefolia Leaf Oil (olejek z szałwii
lawendolistnej), Eucalyptol, Menthol (mentol), Thymol, Sodium Fluoride (fluorek sodu), Aroma, Citric Acid, Methylparaben, Propylparaben,
CI 42051, CI 47005.

Zastosowanie
Płyn do codziennego stosowania ma na celu utrzymanie zdrowych dziąseł oraz minimalizację częstotliwości i intensywności
dolegliwości z nimi związanych. Jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 6. roku życia.

Sposób użycia
Zaleca się płukanie jamy ustnej po każdym szczotkowaniu zębów, przynajmniej rano i wieczorem. Aby to zrobić, należy napełnić
dozownik na zakrętce płynem w ilości 10 ml. Ważne jest, aby nie rozcieńczać płynu ani go połykać. Po płukaniu nie należy płukać jamy
ustnej wodą.
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