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Biorepair Active Shield Aktywna Tarcza pasta do zębów 75
ml
 

Cena: 21,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Pasty

Producent COSWELL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Jeśli płytka nazębna, która tworzy się i przylega do zębów, nie jest usuwana codziennie, może powodować rozwój kwasów
atakujących szkliwo, tworząc zmiany prowadzące do próchnicy.

microRepair – naprawia mikroszczeliny w szkliwie, zapobiegając wnikaniu bakterii
Cynk PCA – powstrzymuje rozwój bakterii, ingerując w ich metabolizm
Ksylitol – redukuje poziom Streptococco Mutans, głównej przyczyny próchnicy
Laktoferyna – działa bakteriostatycznie, przeciwgrzybiczo i antywirusowo

Co odróżnia działanie Biorepair® Aktywna Tarcza Active Shield od innych past do zębów?
Zaawansowana formuła Biorepair® Anti-Cavities Active Shield z technologią naprawy szkliwa microRepair, została
ulepszona w celu zwalczania kwasów cukrowych i bakterii próchnicotwórczych dzięki aktywnemu działaniu cynku PCA i
ksylitolu.
microRepair, biomimetyczne cząsteczki hydroksyapatytu wiążą się ze szkliwem i chronią przed erozyjnym działaniem
kwasów.
Cynk PCA jest substancją czynną, która hamuje aktywność metaboliczną bakterii, która jest główną przyczyną
powstawania płytki nazębnej i próchnicy.
Ksylitol zwalcza Streptococco Mutans, który jest odpowiedzialny za demineralizację zębów i powstawanie próchnicy. Ta
zaawansowana formuła zwalcza powstawanie próchnicy i codziennie chroni szkliwo przed bakteriami.

Czym jest microRepair?
microRepair składa się z cząsteczek hydroksyapatytu, których skład jest bardzo podobny do szkliwa zębów. To
podobieństwo nadaje microRepair właściwości biomimetyczne, które umożliwia trwałe łączenie się mikrocząsteczek ze
szkliwem i zębiną, co w konsekwencji daje działanie remineralizujące i odbudowujące.

Biorepair® może być stosowany bez nadzoru osoby dorosłej, nawet przez dzieci poniżej 6 roku życia, ponieważ nie zawiera
fluoru. microRepair wspomaga remineralizację szkliwa i zębiny.
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Biorepair NIE zawiera:
Fluoru
Dwutlenku tytanu
Siarczanu laurylosodowego
Parabenów

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