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Dropingo Płyn barwiący osad nazębny 10 ml
 

Cena: 18,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Płyn dropingo pomaga w zweryfikowaniu dokładności mycia zębów poprzez wybarwienie osadu nazębnego i wskazanie miejsc
wymagających dokładniejszego oczyszczenia. Dla dzieci, niebieskie zabarwienie zębów może być szczególnie motywujące do
dokładnego wyszczotkowania ich, ponieważ daje im poczucie zabawy. W ten sposób, produkt ten pomaga w poprawie techniki
szczotkowania zębów u dzieci i pozwala na sprawdzenie, czy dziecko wykonuje tę czynność prawidłowo. To ważne, aby zachęcać dzieci
do dbania o higienę jamy ustnej od najmłodszych lat, co może pomóc w utrzymaniu zdrowych zębów przez całe życie.

Wskazania
Dla dzieci od 3+ roku życia,do prawidłowej higieny jamy ustnej,higiena, motywacja, zabawa,czyste ząbki Twojego dziecka,działanie
przeciwpróchnicze,około 80 użyć,owocowy smak,25 % ksylitolu

Składniki
Aqua, Xylitol, Sodium Benzoate/Potassium Sorbate, CI 42090, Parfum, Citric Acid

Stosowanie
Sposób użycia:
Sporządzić roztwór rozpuszczając 3 do 5 kropli płynu w małej ilości wody (nie więcej niż 15 ml) i przepłukać jamę ustną preparatem.
Wypluć. Można również nanieść 3 do 5 kropli płynu na język. W celu rozprowadzenia preparatu przepłukać usta wodą.

Płytka nazębna wybarwi się na niebiesko. Następnie szczotkować zęby do usunięcia zabarwienia. Stosować przed umyciem zębów.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, które mają opanowaną czynność płukania i wypluwania płynu oraz dla osób
dorosłych. Stosowanie płynu przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia.

Przeciwwskazania
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Płyn zawiera barwnik spożywczy, który może zabarwiać niektóre wypełnienia i
elementy aparatów ortodontycznych. Nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz dla osób noszących stałe aparaty
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ortodontyczne.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Trzymać z dala od dzieci.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.
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