
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Eludril Extra, płyn do płukania jamy ustnej, 300 ml
 

Cena: 24,51 zł

Opis słownikowy

Część ciała Dziąsła, Jama ustna, Język

Dla kogo Dla kobiet, Dla mężczyzn

Marka ELUDRIL

Opakowanie 300 ml

Postać Płyn

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA

Przeznaczenie Higiena jamy ustnej

Rodzaj produktu Kosmetyk

Wiek Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży,
Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu
 

Opis
Eludril Extra to płyn do płukania jamy ustnej, który pomaga w utrzymaniu odpowiedniej higieny jamy ustnej. Może być stosowany jako
uzupełnienie codziennego szczotkowania zębów, zwłaszcza w przypadkach podrażnień dziąseł związanych z gromadzeniem się płytki
nazębnej oraz przed i po zabiegach stomatologicznych. Jest odpowiedni dla osób z wrażliwą błoną śluzową jamy ustnej.
Preparat Eludril Extra ma łagodny smak, który zapewnia przyjemne uczucie świeżości po użyciu. Może być stosowany przez osoby z
implantami oraz użytkowników protez zębowych. Ważną cechą tego płynu jest jego bezalkoholowa formuła, co czyni go odpowiednim
również dla dzieci powyżej 6. roku życia.
Przed użyciem Eludril Extra zaleca się zapoznanie się z instrukcjami na opakowaniu oraz skonsultowanie z lekarzem stomatologiem,
zwłaszcza jeśli chodzi o stosowanie u dzieci.

Składniki
Water (Aqua), Glycerin, Propylene Glycol, Chlorhexidine Digluconate, Flavor (Aroma), Lactic Acid, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Potassium Acesulfame, RED 40 (CI 16035), Sodium Benzoate.

Zastosowanie
Preparat przeznaczony jest do higieny jamy ustnej.

Sposób użycia
Po szczotkowaniu zębów rano i wieczorem, zaleca się płukać jamę ustną 10 ml nierozcieńczonego roztworu płynu Eludril Extra przez
około minutę. W trakcie płukania należy unikać połykania roztworu. Po zakończeniu płukania nie należy spłukiwać jamy ustnej wodą.
Zazwyczaj zaleca się stosowanie płynu Eludril Extra przez okres 7 dni. Jednakże, w celu uzyskania dokładnych i indywidualnych zaleceń,
zawsze warto skonsultować się z lekarzem stomatologiem. W przypadku dzieci nie należy stosować płynu dłużej niż przez 7 dni.
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Właściwości
Płyn do płukania jamy ustnej Eludril Extra to specjalistyczny produkt, który pomaga utrzymać właściwą higienę jamy ustnej. Stanowi on
ważne uzupełnienie codziennego szczotkowania zębów. Działa skutecznie przeciwko podrażnieniom dziąseł, które mogą towarzyszyć
gromadzeniu się płytki nazębnej. Płyn Eludril Extra zapobiega rozwojowi płytki nazębnej, ograniczając jednocześnie ryzyko rozwoju
bakterii. Jego działanie przeciwbakteryjne utrzymuje się nawet przez 12 godzin, zapewniając długotrwałą ochronę.
Regularne stosowanie płynu Eludril Extra pomaga zachować zdrowe dziąsła oraz chroni wrażliwą błonę śluzową jamy ustnej.
Dodatkowo, ma on przyjemny, świeży smak i nie zawiera alkoholu, co sprawia, że nie powoduje uczucia pieczenia lub szczypienia
podczas użytkowania.

Uwagi
Długotrwałe stosowanie może czasami spowodować brązowe przebarwienia zębów i języka, które znikają podczas szczotkowania.
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