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Biorepair Kids (0-6) pasta do zębów z wyciągiem z
brzoskwini 75 ml
 

Cena: 9,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Pasty

Producent COSWELL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

BIOREPAIR® JUNIOR/KIDS 0-6 – najlepsza i jedyna pasta dla dzieci (sugerowany przedział wiekowy 0-6 lat), która wzmacnia i
remineralizuje szkliwo, dzięki działaniu cząsteczek microRepair, o nowym smaku brzoskwiniowym.
Zawiera cząsteczki microRepair, które wzmacniają i chronią cienką warstwę szkliwa dziecięcych zębów.
Pasta testowana klinicznie
Bez fluoru
Bezpieczna dla dzieci
Pasta do zębów Biorepair® Kids chroni przed próchnicą i jest idealna do higieny jamy ustnej już od pierwszego ząbka dziecka.
Szkliwo zębów dziecięcych jest bardziej delikatne i wrażliwe niż szkliwo dorosłych. Remineralizacja szkliwa jest ważna, aby
chronić zęby przed atakami kwasów i cukrów.
Biorepair® Kids jako jedyna pasta zawiera cząsteczki microRepair, które wzmacniają szkliwo zębów mlecznych sprzyjając
zdrowemu i prawidłowemu rozwojowi zębów stałych. Skuteczność microRepair została przetestowana klinicznie. Formuła pasty
jest delikatna, owocowa i zawiera ekstrakt z brzoskwini o właściwościach odświeżających i odżywczych dla dziąseł. NIE
ZAWIERA: fluoru, ściernej krzemionki, dwutlenku tytanu, laurylosiarczanu sodu, parabenów, barwników.
Właściwości:

ma atrakcyjny smak i zawiera ekstrakt z brzoskwini (działa odświeżająco i nawilżająco na dziąsła)
zapewnia codzienną ochronę przed próchnicą
nie zawiera fluoru i jest przeznaczona dla dzieci poniżej 7 roku życia
specjalnie opracowana formuła umożliwia efektywną remineralizację szkliwa zębowego
wyjątkowo bezpieczna (nie zawiera: fluoru, SLS, dwutlenku tytanu, parabenów)

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