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ELGYDIUM Pasta do zębów wybielająca 75 ml
 

Cena: 24,48 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT

Opis produktu
 

Opis
Pasta Elgydium Whitening to specjalistyczny produkt przeznaczony do wybielania zębów. Regularne stosowanie pasty pomoże usunąć
powierzchowne przebarwienia spowodowane spożywaniem kawy, herbaty, wina oraz paleniem papierosów. Zawiera ona cząsteczki
wodorowęglanu sodu, które przenikają w szczeliny szkliwa i pomagają usunąć zewnętrzne przebarwienia z powierzchni zębów.
Warto zauważyć, że pasta Elgydium Whitening działa głównie na powierzchowne przebarwienia szkliwa. Jeśli masz głębsze lub
wewnętrzne przebarwienia, być może konieczne będzie skonsultowanie się z dentystą w celu uzyskania bardziej zaawansowanego
zabiegu wybielania.
Dodatkowo, pasta Elgydium Whitening zawiera chlorheksydynę, która zapewnia skuteczną ochronę przeciwpróchniczą, wspomagając
zdrowie jamy ustnej

Składniki
Water/Aqua, Glycerin (gliceryna), Hydrated Silica (uwodniona krzemionka), Sodium Bircarbonate, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor (Aroma),
Titanium Dioxide (Ci 77891), Triethanol-Amine, Cellulose Gum, Chlorhexidine Digluconate, Hydroxyethylcellulose, Limonene, Sodium
Carbonate, Sodium Saccharin.

Stosowanie
Zaleca się stosowanie jej 2 lub 3 razy dziennie.
Nałóż niewielką ilość pasty na miękką szczoteczkę do zębów.
Szczotkuj zęby przez około 2 minuty.
Po zakończeniu szczotkowania wypłucz jamę ustną dokładnie wodą lub płynem do płukania jamy ustnej.

Zastosowanie
Pasta do codziennej higieny jamy ustnej Elgydium Whitening jest przeznaczona dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.
Oprócz zapewnienia codziennej higieny jamy ustnej, ta pasta pomaga również w usuwaniu przebarwień spowodowanych jedzeniem i
paleniem papierosów.

Dodatkowe informacje
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Ze względu na skuteczność, pasta może powodować łagodne podrażnienia dziąseł. W takim przypadku należy stosować ją rzadziej i
naprzemiennie z pastą do wrażliwych dziąseł.
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