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Blend-a-dent klej do protez Plus Dual Protecion 40 g
 

Cena: 23,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 g

Postać Pasty

Producent A&D PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Zyskaj pewność siebie dzięki bezpiecznemu umocowaniu protezy i niezrównanej czystości jamy ustnej, które zapewnia wysokiej
jakości klej do protez Blend-a-dent Plus Dual Protection.
Najlepsza technologia antybakteryjna spośród produktów Blend-a-dent. Idealny sojusznik w codziennym życiu, jeśli chodzi o
długotrwałe umocowanie protezy oraz czystość i zdrowie jamy ustnej.
Dzięki wysoce skutecznemu działaniu antybakteryjnemu i odświeżającemu miętowemu smakowi Blend-a-dent z najlepszą
technologią antybakteryjną sprawia, że Twój oddech pozostaje świeższy nawet do 6 godzin (w porównaniu z wariantami Blend-a-
dent Complete).
Dodatkowo zapewnia silne umocowanie, tak aby proteza pozostawała na miejscu przez cały czas, także podczas spożywania
różnego rodzaju potraw. Co więcej, węższa o 75% końcówka (w porównaniu z wariantami Blend-a-dent Complete) ułatwia
precyzyjne nakładanie cienkiego paska kleju, zamiast pojedynczych punktów, przez co tworzy się specjalne zabezpieczenie,
które zapobiega przedostawaniu się cząsteczek pokarmu pod protezę i zapewnia jeszcze większe poczucie komfortu i pewności
siebie.

Cechy i zalety

Najlepsza technologia antybakteryjna marki Blend-a-dent: świeższy oddech nawet do 6 godzin.
Silne umocowanie (w porównaniu z protezą noszoną bez użycia kleju) utrzymuje protezę na miejscu.
Tworzy specjalne zabezpieczenie przed przedostawaniem się cząsteczek pokarmu pod protezę.
Węższa o 75% końcówka pozwala znakomicie zabezpieczyć protezę przed cząsteczkami pokarmu, a także łatwo nałożyć ciągłe
paski kleju.
Działa jak amortyzacja między dziąsłami a protezą, pozwalając na indywidualne dopasowanie.
Świeży miętowy smak pozostawia długotrwałe uczucie świeżości.
Odpowiedni do pełnych i częściowych protez zębowych.

Przeciwwskazania

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/blend-a-dent-klej-do-protez-plus-dual-protecion-40-g-E.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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