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ELUDRIL CLASSIC płyn 200 ml
 

Cena: 21,89 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać -

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z
O.O.

Opis produktu
 

Opis
Elduril Classic to płyn do płukania jamy ustnej, który ma dwufunkcyjne działanie: ogranicza powstawanie płytki nazębnej oraz łagodzi
podrażnienia dziąseł. Jego skuteczność opiera się na specjalnie dobranych składnikach, takich jak 0,1% diglikonian chlorheksydyny i
0,5% chlolrobutanolu, które zapewniają dokładne oczyszczenie jamy ustnej.
Płyn Elduril Classic znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach, w tym podczas leczenia periodontologicznego, implantologicznego
oraz u osób noszących uzupełnienia protetyczne lub implanty. Regularne stosowanie tego płynu w ramach codziennej higieny jamy
ustnej pozwala skuteczniej zadbać o zdrowie zębów i dziąseł.

Składniki
Gliceryna, Alkohol, Woda, Aromat, CI 16255, Diglukonian Chlorheksydyny, Chlorobutanol, Sulfobursztynian Dietyloheksylu, Limonen,
Mentol.

Stosowanie
Aby korzystać z Eludril Classic w celu płukania jamy ustnej, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Należy nalać 15 ml produktu do miarki. Dla dzieci w wieku 6-12 lat ilość należy zmniejszyć do 10 ml.
Następnie należy uzupełnić ciepłą wodą do poziomu górnej kreski miarki.
Po umyciu zębów należy płukać usta płynem, trzymając go w ustach przez około 30 sekund.
Płukanie należy przeprowadzać rano i wieczorem, przez okres 15 dni.

Przeznaczenie
Eludril Classic jest odpowiedni do stosowania jako płyn do płukania jamy ustnej w celu utrzymania prawidłowej higieny. Może być
stosowany jako wsparcie w leczeniu periodontologicznym oraz implantologicznym, dzięki czemu pomaga utrzymać jamę ustną w
dobrym stanie.

Właściwości
Eludril Classic to specjalistyczny płyn do płukania jamy ustnej, który jest skutecznym wsparciem w procesie gojenia dziąseł przed oraz
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po leczeniu stomatologicznym. Jego działanie ma na celu łagodzenie podrażnień dziąseł oraz zapewnienie optymalnej higieny jamy
ustnej.
Chlorheksydyna, obecna w składzie Eludril Classic, posiada właściwości antyseptyczne. Działa ona skutecznie przeciwko bakteriom i
zapobiega namnażaniu się szkodliwych drobnoustrojów w jamie ustnej. Dzięki temu płukanie jamy ustnej tym płynem pomaga w
utrzymaniu czystości i zdrowia dziąseł.
Ponadto, Eludril Classic dociera do miejsc trudno dostępnych dla szczoteczki, dzięki czemu skutecznie usuwa płytkę nazębną oraz
resztki pokarmowe, które mogą przyczyniać się do powstawania stanów zapalnych i podrażnień dziąseł.

Uwagi
Produkt nie odpowiedni dla dzieci poniżej 6. roku życia.
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