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Blanx O3X Black paski wybielające do zębów x 10 szt
 

Cena: 92,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Paski

Producent COSWELL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Testowana klinicznie formuła wybielająca O3X ze 100% naturalnymi porostami arktycznymi i aktywnym tlenem cząsteczkowym
łączy się ze 100% naturalnym aktywnym węglem w celu głębokiego i skutecznego działania przeciw osadzaniu się na szkliwie
zębowym barwników z żywności, tytoniu i napojów, które powodują jego żółknięcie.
Unikalna kombinacja aktywnego molekularnego tlenu O3X i 100% naturalnego aktywnego węgla zapewnia niezwykłą biel zębów
w zaledwie kilka dni (do 6 odcieni w 5 dni referując do europejskiej stomatologicznej Skali VITA).
Paski są delikatne dla szkliwa i dziąseł, nie wywołują podrażnień ani nadwrażliwości.
Są bardzo cienkie, przezroczyste i elastyczne, dzięki czemu doskonale dopasowują się do łuków zębowych po odpowiedniej
aplikacji.
5-dniowa kuracja zawiera 5 sterylnie zamkniętych opakowań wewnętrznych.
Każde opakowanie zawiera dwa paski – dłuższy na górny łuk zębowy i krótszy na dolny łuk zębowy - na każdy dzień 5-dniowej
kuracji. Dzięki temu po każdej aplikacji można śledzić progres bieli zębów.

Stosowanie
1. Rozerwij opakowanie foliowe, w którym znajdziesz długi pasek na górny łuk zębowy i krótki na dolny łuk.
2. Nałóż paski na łuki zębowe i dociśnij, aby zapewnić dobry kontakt z zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnią zębów.
3. Pozostaw paski na zębach przez 10 minut.
4. Następnie usuń paski i umyj zęby swoją ulubioną pastą BlanX, aby usunąć pozostały żel.
5. Powtarzaj raz dziennie przez 5 kolejnych dni.

Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu wybielającego, przed każdym użyciem pasków umyj zęby pastą do zębów BlanX O3X lub
inną pastą z linii BlanX. Nie jedz i nie pij podczas aplikacji oraz 15 minut po niej.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/blanx-o3x-black-paski-wybielajace-do-zebow-x-10-szt.html
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

