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Dentosept Fast spray 30 ml
 

Cena: 27,38 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać Spray

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

Opis
Preparat Dentosept FAST został stworzony w celu pielęgnacji i ochrony błony śluzowej jamy ustnej oraz dziąseł. Dzięki innowacyjnej
formie spray'u, jego stosowanie jest szybkie, łatwe i dyskretne, umożliwiając reagowanie na potrzeby dziąseł w dowolnym momencie.
Aplikator zapewnia precyzyjne i wygodne rozprowadzenie preparatu w różnych miejscach jamy ustnej. Preparat ten jest szczególnie
polecany w sytuacjach, gdy zachowanie odpowiedniej higieny odgrywa istotną rolę w utrzymaniu błony śluzowej jamy ustnej w dobrym
stanie, zwłaszcza w przypadku zwiększonej podatności na podrażnienia, obecności mikrouszkodzeń, po ekstrakcji zęba lub innych
zabiegach stomatologicznych.
Dentosept FAST działa na dziąsła i błonę śluzową jamy ustnej w kilku aspektach. Przede wszystkim ma działanie antybakteryjne, co
pomaga w pielęgnacji i ochronie błony śluzowej jamy ustnej, zapobiegając stanom zapalnym. Dodatkowo, ekstrakt z szałwii działa
ściągająco i wspomaga działanie antybakteryjne. Witaminy B2 i B3 zawarte w preparacie wspomagają proces regeneracji dziąseł.
Gliceryna tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej, zapewniając jej odpowiednie nawilżenie.
Dentosept FAST stwarza korzystne warunki dla lepszego procesu regeneracji śluzówki oraz poprawia komfort osób cierpiących na
suchość w ustach. Olejek miętowy i wyciąg z eukaliptusa w preparacie wspomagają oczyszczanie jamy ustnej oraz działają
odświeżająco. Cytrynian cynku wzmacnia działanie odświeżające, natomiast obecność ksylitolu chroni szkliwo zębów przed próchnicą.

Składniki
Aqua, Xylitol, Glycerin, Laureth-9, Poloxaer-188, PEG-35 Castor Oil, Diglukonian Chlorheksydyny, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium
Saccharin, Sodium Ascorbate, Salvia Officinalis Extract, Mentha Piperita Oil, Menthol, Eucalyptol, Zinc Citrate, Riboflavin, Niacinamide,
Aroma.

Stosowanie
Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat zaleca się stosowanie 2 dawek preparatu na każdą stronę dziąseł, do 5 razy dziennie. Natomiast dla
osób powyżej 12. roku życia oraz dorosłych zaleca się stosowanie 3 dawek na każdą stronę dziąseł, również do 5 razy dziennie. Po
zastosowaniu preparatu, przez około 30 minut nie należy spożywać posiłków ani napojów.

Zastosowanie
Ulga podrażnionych dziąseł oraz wspomaganie regeneracji błony śluzowej jamy ustnej.
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Właściwości
Dentosept FAST, spray będący łagodzącym środkiem dla podrażnionych dziąseł, działa antybakteryjnie na dziąsła i błonę śluzową jamy
ustnej. Ponadto, łagodzi powstałe podrażnienia i wspomaga regenerację dziąseł. Preparat ten również pomaga utrzymać świeży oddech,
nawet w przypadku halitozy.
Działanie Dentosept FAST opiera się na obecności chlorheksydyny, która działa antybakteryjnie, chroniąc i pielęgnując błonę śluzową
jamy ustnej, zapobiegając tym samym stanom zapalnym. Dodatkowo, wyciąg z szałwii działa ściągająco i wspomaga działanie
antybakteryjne. Witaminy B2 i B3 zawarte w produkcie wspomagają proces regeneracji dziąseł. Gliceryna tworzy ochronną warstwę na
błonie śluzowej, a także zapewnia odpowiednie nawilżenie.
Obecność olejku miętowego i wyciągu z eukaliptusa w Dentosept FAST wspomaga oczyszczanie jamy ustnej i nadaje uczucie
odświeżenia. Cytrynian cynku wzmacnia działanie odświeżające, a obecność ksylitolu chroni szkliwo zębów przed próchnicą.
Dzięki tym działaniom, Dentosept FAST sprzyja lepszej regeneracji śluzówki i poprawia komfort osób z problemem suchości w ustach.

Uwagi
Preparat Dentosept FAST może być bezpiecznie stosowany przez kobiety od pierwszych tygodni ciąży. Jest również bezpieczny dla
diabetyków. Przeszedł testy dermatologiczne, co oznacza, że został sprawdzony pod kątem reakcji skórnych i jest uznawany za
bezpieczny dla skóry.
Należy przechowywać Dentosept FAST w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu lub
przedawkowaniu. Ważne jest również pamiętanie, że preparatu nie należy stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Zalecenia dotyczące
wieku stosowania powinny być ściśle przestrzegane, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i skuteczność produktu.
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