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Corega Super Mocny krem mocujący do protez o neutralnym
smaku 40 g
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Kremy

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Corega Super Mocny Krem mocujący do protez zębowych o neutralnym smaku to produkt, który dba o to, by proteza była dobrze
dopasowana do jamy ustnej, minimalizując tym samym ryzyko przedostawania się pod nią kawałków jedzenia. Niezaprzeczalnym
atutem Super Mocnego Kremu Corega jest neutralny smak, który nie powoduje zmiany smaku spożywanych pokarmów.
Corega Super Mocny Krem mocujący do protez zębowych o neutralnym smaku zapewnia stabilność protezy nawet do 12 godzin, dzięki
czemu przez cały dzień można cieszyć się smakiem ulubionych potraw bez obaw o przemieszczenie się protezy. Opakowanie zawiera
40 g Super Mocnego kremu mocującego do protez Corega. Super Mocny Krem mocujący do protez zębowych Corega posiada
akceptację Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Charakterystyka
Super Mocny Krem mocujący do protez zębowych Corega o neutralnym smaku to wyrób medyczny, który zapewnia mocne utrzymanie
protezy zębowej nawet do 12 godzin. Jego zaawansowana formuła skutecznie uszczelnia protezę i chroni przed dostawaniem się
resztek pokarmu pod jej powierzchnię (krem zmniejsza ilość drobinek przedostających się pod protezę o 75%). Innowacyjna końcówka 
kremu Corega ułatwia jego aplikację, natomiast brak barwników i aromatów sprawia, że produkt nie zmienia smaku pożywienia.

Krem mocujący do protez Corega chroni przed podrażnieniami i gwarantuje odpowiednie przyleganie zarówno protez całościowych, jak i
częściowych do podniebienia oraz dziąseł. Co ważne, krem mocuje protezę w trzech kierunkach – góra-dół, przód-tył oraz na boki.
Produkt jest wygodny w użyciu zarówno w warunkach domowych, jak i podczas podróży.

Skład
Składniki zawarte w Corega Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum.
Produkt nie zawiera cynku ani substancji aromatycznych i barwiących.

Stosowanie
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Super Mocny Krem mocujący do protez zębowych Corega o neutralnym smaku należy zawsze stosować zgodnie z informacjami od
producenta, które umieszczoną są na opakowaniu. Protezę zębową należy dokładnie umyć, a następnie wysuszyć. Niewielką ilość kremu
Corega Super Mocny Neutralny Smak należy nanieść w postaci krótkich paseczków w pewnej odległości od krawędzi protezy. Kolejnym
krokiem jest dokładne wypłukanie jamy ustnej, a następnie założenie i dociśnięcie protezy, tak, aby idealnie przylegała do szczęki. Przez
następne kilka sekund należy przygryzać protezę, by mogła się w ten sposób stabilnie umocować.
Warto przestrzegać zasad prawidłowego usuwania Super Mocnego Kremu do protez zębowych Corega. Na początek zaleca się
przepłukanie jamy ustnej wodą, a następnie powolne wyjmowanie protezy poprzez równoczesne poruszanie nią. Należy usunąć resztki
kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody oraz miękkiej szczoteczki. Na koniec protezę należy dokładnie oczyścić za
pomocą specjalnych tabletek do czyszczenia protez Corega, a następnie opłukać ją wodą.
Nie zaleca się stosowania Super Mocnego Corega do protez zębowych częściej niż raz w ciągu kilku dni.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowanie Corega Super Mocnego Kremu mocującego do protez zębowych o neutralnym smaku u osób, u których
występuje nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek ze składników zawartych w produkcie. W przypadku wystąpienia reakcji
alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.

Przechowywanie
Super Mocny Krem mocujący do protez Corega o neutralnym smaku powinien być przechowywany w miejscu niewidocznym i
niedostępnym dla dzieci, w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

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

Galeria
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