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Dezaftan clean Pasta do zębów w żelu 75 ml
 

Cena: 17,91 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Dezaftan Clean został specjalnie opracowany jako środek do codziennej higieny i pielęgnacji jamy ustnej osób podatnych na aftowe
owrzodzenia. Główne składniki tego produktu to chlorek cetylopirydyniowy, chloreksydyna, fluor oraz dodatkowe substancje łagodzące.
Chlorek cetylopirydyniowy działa jako inhibitor adhezji bakterii do powierzchni zębów, co pomaga kontrolować rozwój płytki nazębnej.
Chloreksydyna jest silnym środkiem antybakteryjnym, który skutecznie chroni zęby przed próchnicą. Dodatkowo fluor wspomaga proces
remineralizacji szkliwa, wzmacniając je i chroniąc przed utratą minerałów.
Składniki dodatkowe, takie jak żel aloesowy, ekstrakt z korzenia imbiru oraz bisabobol, mają działanie łagodzące i redukują podrażnienia
dziąseł. Pomagają utrzymać zdrowe i komfortowe warunki w jamie ustnej.

Składniki
Sorbitol, Aqua, Propylene Glycol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Hydrated Silica, Isomalt, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glycerin/Zingiber Officinale Root Extract, Sodium Fluoride (fluorek sodu), Chlorhexidine
Digluconate, Aloe Barbadensis Leaf Juice (sok ze świeżych liści aloesu), I-Menthol (mentol), Bisabolol (bisabolol), O-Cymen-5-Ol, Sodium
Saccharin, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, Parfum, CI 42090.

Zawiera 1450 ppm fluoru.

Sposób użycia
Aby skutecznie korzystać z Dezaftan Clean, zaleca się stosowanie następujących kroków:

Nałóż pasek żelu o długości około 2 cm na szczoteczkę do zębów.
Delikatnie rozprowadź żel na zębach i dziąsłach.
Szczotkuj zęby i masuj dziąsła przez około 3 minuty. Pamiętaj, żeby być delikatny, aby uniknąć uszkodzenia dziąseł.
Po szczotkowaniu dokładnie wypłucz jamę ustną, aby usunąć pozostałości żelu.
Nie połykaj preparatu. Spłucz go dokładnie, ale nie spożywaj ani nie wypłukuj ust wodą bezpośrednio po użyciu.
Zaleca się stosowanie preparatu co najmniej dwa razy dziennie, idealnie rano po śniadaniu i wieczorem przed snem.
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Właściwości

Chroni przed próchnicą.
Łagodzi podrażnienia.
Działa antybakteryjnie

Uwagi
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.
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