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Biorepair Peribioma pasta do zębów 75 ml
 

Cena: 20,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Pasty

Producent COSWELL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Pasta do zębów Biorepair® Peribioma® to kompleksowa pielęgnacja jamy ustnej w celu utrzymania mikrobioty jamy ustnej.
Przeciwdziała stanom zapalnym dziąseł, halitozie i krwawieniom, pomaga zapobiegać głównym przyczynom paradontozy i stanom
zapalnym wokół implantu.

Do czego służy Biorepair Peribioma?
Biorepair Peribioma dba o mikrobiotę jamy ustnej, ponieważ zawiera probiotyki, które wpływają na równowagę
mikroflory jamy ustanej. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko pojawienia się krwawień i podrażnień. Produkt stymuluje
równowagę mikroflory jamy ustnej i wspomaga leczenie paradontozy oraz chorób przyzębia.

ZAAWANSOWANA FORMUŁA
PRZEBADANA KLINICZNIE
NIE ZAWIERA: FLUORU, LAURYLOSIARCZANU SODU (SLS), PARABENÓW, GLUTENU, LAKTOZY
CZĄSTECZKI microRepair BIOMA

Mikrokryształy naprawiające szkliwo i dziąsła, wzbogacone probiotykami
MASTIHA CHIOS (mastyks, czyli żywica z drzewa pistacji kleistej występującej na wyspie Chios)

Ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwdziała rozprzestrzenianiu się bakterii
KOMPLEKS DETOKSYKUJĄCY

Witaminy A, C, E oraz kwas hialuronowy o właściwościach przeciwutleniających i odbudowujących tkanki dziąseł
Czym jest mikrobiota jamy ustnej?

Mikrobiota jamy ustnej to zbiór mikroorganizmów, które w symbiozie żyją w naszej jamie ustnej. W tym ekosystemie
równowaga jest normalnie ustalona między licznymi obecnymi gatunkami bakterii a systemami obronnymi organizmu.
Ale zmiana tej równowagi może powodować powstawanie patologii w jamie ustnej, w szczególności chorób przyzębia.

Pasta do zębów Biorepair® Peribioma® jako jedyna zawiera microRepair BIOMA, aktywny środek naprawczy szkliwa
wzbogacony o określone szczepy probiotyków o innowacyjnym działaniu, które wspierają równowagę prawidłowej mikroflory
jamy ustnej. Dzięki probiotykom microRepair BIOMA ułatwia utrzymanie prawidłowej równowagi mikroflory jamy ustnej, co
pomaga zapobiegać tworzeniu się płytki nazębnej i głównym przyczynom krwawienia, nieświeżego oddechu, zapalenia dziąseł,
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zapalenia przyzębia i stanów zapalnych wokół implantu. Zaawansowana formuła pasty do zębów Biorepair® Peribioma® jest
idealna w przypadku zapalenia i krwawienia dziąseł. Jej formuła wzbogacona o Mastiha Chios, witaminy A-C-E i kwas
hialuronowy ma działanie detoksykujące i lecznicze na tkanki dziąseł.
KRWAWIENIA DZIĄSEŁ, ZAPALENIA PRZYZĘBIA I STANY ZAPALNE WOKÓŁ IMPLANTU

Zapalenie przyzębia to zakażenie tkanek podtrzymujących ząb, natomiast stan zapalny wokół implantu to zakażenie
tkanek podtrzymujących implanty. Pierwsze objawy to stan zapalny i krwawienie spowodowane przez bakteryjną płytkę
nazębną, która kryje się na linii dziąseł. Nieleczone mogą ulec degeneracji, aż do utraty zęba lub implantu.

Cząsteczki microRepair BIOMA pomagają naprawiać szkliwo i chronić przed płytką dziąsłową, natomiast probiotyki stymulują
działanie immunologiczne i pomagają utrzymać równowagę mikroflory jamy ustnej.
Pasta Biorepair® może być stosowana przez dzieci poniżej 6 roku życia bez nadzoru dorosłych, ponieważ nie zawiera fluoru.

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