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Baikadent płyn do pielęgnacji jamy ustnej miętowy 300 ml
 

Cena: 24,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Płyn do płukania ust

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Baikadent w postaci płynu do pielęgnacji jamy ustnej o smaku miętowym to produkt, który w swoim składzie nie zawiera
alkoholu i barwników. Kosmetyk jest przebadany dermatologicznie i stomatologicznie, a jego stosowanie jest proste, gdyż nie wymaga
rozcieńczania, co może być pomocne chociażby do odświeżania jamy ustnej w podróży. Z płynu do pielęgnacji jamy ustnej Baikadent
korzystać mogą osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Na co jest płyn Baikadent? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest codzienna pielęgnacja jamy ustnej. Płyn Baikadent miętowy
może być pomocy w przypadku krwawień dziąseł i paradontozy, a także przy nadwrażliwości szyjek zębowych oraz przy pleśniawkach.
Wykorzystać go można również w przypadku problemu otarć po protezach i odleżyn, a oprócz tego znajduje zastosowanie w celu
ochrony miejsc, które nie są dostępne dla szczoteczki do zębów. Płyn miętowy Baikadent dodatkowo można wykorzystać, aby
wyeliminować osady na zębach, a także aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z ust. Funkcją płynu do pielęgnacji jamy ustnej
Baikadent jest profilaktyka chorób dziąseł i przyzębia oraz wspomaganie redukcji płytki nazębnej. Działanie płynu miętowego Baikadent
to również zmniejszanie problemu rozpulchnienia dziąseł oraz ich krwawienia, a oprócz tego wspomaganie walki z aftami, pleśniawkami
i nadżerkami. Kosmetyk działa też łagodząco na objawy paradontozy oraz przynosi ukojenie przy podrażnieniach od protez, a
dodatkowo korzystnie wpływa na zapach z ust.

W opakowaniu znajduje się 300 ml płynu do pielęgnacji jamy ustnej Baikadent. W skład kosmetyku wchodzi między innymi wyciąg z
tarczycy bajkalskiej, który posiada właściwości przeciwzapalne, a dodatkowo działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Składnik ten
dodatkowo działa łagodząco w przypadku otarć i podrażnień wewnątrz jamy ustnej, a także w przypadku problemu nadwrażliwości
szyjek zębowych. Całkowity skład kosmetyku można sprawdzić na jego opakowaniu.

Jak stosować kosmetyk Baikadent w postaci płynu do pielęgnacji jamy ustnej? Z wyrobu najlepiej korzystać 2 razy dziennie, to znaczy
rano i w godzinach wieczornych. By skorzystać z płynu Baikadent, należy wypełnić dołączony do opakowania pojemnik kosmetykiem, a
następnie w tej porcji wykorzystać do płukania jamy ustnej – produkt nie wymaga rozcieńczania. Jednorazowo należy płynem Baikadent
płukać zęby przez około 30 sekund. Z kosmetyku należy korzystać już po umyciu zębów, a po jego zastosowaniu należy powstrzymać
się od jedzenia i picia na minimum 30 minut. Po płukaniu produkt należy dokładnie wypluć – nie jest przeznaczony do połykania. Płyn
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Baikadent można w razie konieczności stosować częściej niż 2 razy dziennie, np. w celu odświeżenia jamy ustnej.

Kosmetyk Baikadent w postaci płynu do pielęgnacji jamy ustnej posiada również przeciwwskazania. Nie powinien być stosowany w
przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek z jego składników. Nie zaleca się jego stosowania przez dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Przeciwwskazaniem jest połykanie płynu.

Składniki
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Aqua, Sorbitol, Xylitol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Benzoate, Aroma,
Limonene, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Carbonate, Citric Acid.

Charakterystyka

Wyciąg z tarczycy bajkalskiej wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz łagodzące:
podrażnienia, otarcia i nadwrażliwość szyjek zębowych.
Likwiduje rozpulchnienia i zmniejsza krwawienia z dziąseł, sprzyja likwidacji aft, pleśniawek i nadżerek, łagodzi objawy
paradontozy i nadwrażliwość szyjek zębowych, łagodzi i likwiduje objawy po źle dopasowanych protezach. Usuwa nieprzyjemny
zapach z ust.
Znakomity w profilaktyce chorób dziąseł i przyzębia, wspomaga również redukcję płytki nazębnej.
Wskazania:

Profilaktyka chorób dziąseł, przyzębia i błony śluzowej (krwawienia, stany zapalne, paradontoza, pleśniawki), odleżyny po
źle dopasowanych protezach, redukcja płytki nazębnej, ochrona miejsc szczególnie trudno dostępnych dla szczoteczki,
usuwanie nieprzyjemnego zapachu z ust.

Przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6 roku życia.

Stosowanie
Należy odmierzyć za pomocą dołączonej miarki 10-20 ml płynu i taką porcją płukać jamę ustną 2 razy dziennie (rano i wieczorem) po
wcześniejszym umyciu zębów. Zaleca się nie jeść i nie pić jeszcze przez pół godziny od momentu użycia płynu. Nie połykać
Można stosować częściej np. do odświeżania jamy ustnej.
Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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