SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa
ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

Biorepair cylindryczne (0,82 mm) szczoteczki międzyzębowe
x 5 szt
Cena: 18,99 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Niedostępny

Opakowanie

5 szt

Postać

Szczoteczki, czyściki

Producent

COSWELL

Rodzaj rejestracji

Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Charakterystyka
Cylindryczne (0,82 mm) szczoteczki międzyzębowe Biorepair® (5 sztuk)
z cząsteczkami microRepair® regenerującymi szkliwo
zawierają SCP – samoczyszczący polimer, który nadaje właściwości bakteriostatyczne – zawsze aktywny w 100%
Self Cleaning Polymer (SCP) to specjalny proces polimeryzacji nadający właściwości bakteriostatyczne wszystkim
materiałom, z których wykonana jest gama akcesoriów Biorepair®. Dzięki tej innowacyjnej technologii, opartej na
naturalnych mikroelementach, namnażanie się bakterii zostaje zahamowane. Ich ochrona bakteriostatyczna pozostaje
niezmienna, nawet pomimo upływu czasu.
do przestrzeni międzyzębowych 0,82 mm
ISO 2 = 0,82 mm (standardowe)
elastyczna i ergonomiczna rączka
dogłębne oczyszczanie dla zdrowych dziąseł i zębów
aromat świeżej mięty
Zawierają cząsteczki microRepair®, które docierając tam, gdzie klasyczna szczoteczka nie ma dostępu, pomagają zapobiegać
tworzeniu się płytki bakteryjnej, która jest przyczyną próchnicy i stanów zapalnych dziąseł. Dzięki delikatnemu włosiu i stalowemu
rdzeniowi pokrytemu poliuretanem (aby nie zarysować szkliwa i dziąseł), szczoteczki Biorepair® usuwają płytkę bakteryjną i resztki
pokarmu z najtrudniej dostępnych miejsc. Łączne stosowanie past do zębów i akcesoriów Biorepair® pomaga zapewnić pełną ochronę
zdrowia zębów.
Sposób użycia:
Używaj szczoteczki odpowiedniej wielkości, dostosowanej do przestrzeni międzyzębowych. Bez użycia siły umieść szczoteczkę w
przestrzeni międzyzębowej i poruszaj nią delikatnie w przód i w tył. Powtórz wyżej wskazane czynności we wszystkich kolejnych
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przestrzeniach międzyzębowych na obu łukach zębowych, za każdym razem płucząc szczoteczkę. Odłóż szczoteczkę, umieszczając na
niej nasadkę ochronną. Używanie szczoteczki w nieprawidłowy sposób może spowodować uszkodzenia dziąseł.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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