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Corega Tabs Bio Formula x 136 tabl
 

Cena: 36,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 136 tabl

Postać Tabletki musujące

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Proteza zębowa różni się od naturalnych zębów i jest od nich nawet 10 razy delikatniejsza, dlatego każdego dnia wymaga starannej
pielęgnacji. Corega Tabs Bio Formula to tabletki czyszczące przeciwbakteryjne, do protez zębowych, które pozwalają zachować ich
odpowiednią higienę. Nowa formuła z systemem czyszczącym 4w1 aktywuje tlen i zawiera 4 aktywne składniki, które działają wspólnie,
aby utrzymać Twoją protezę najczystszą, jak to możliwe. Tabletki Corega Tabs Bio Formula są łatwe w użyciu i docierają nawet w
miejsca niedostępne dla szczoteczki, dokładnie je czyszcząc, a także ich wyjątkowy skład zabija 99,9% bakterii*, które są przyczyną
nieświeżego oddechu. Dodatkowo pomagają usuwać płytkę bakteryjną oraz widoczne przebarwienia, a ich formuła jest delikatna dla
protezy i nie powoduje jej uszkodzeń. Efekt? Czystsza i bardziej świeża proteza już od pierwszego użycia. Przekonaj się, że Corega
Tabs Bio Formula tabletki do czyszczenia protez zębowych to doskonałe rozwiązanie dla Twojej protezy!

*podczas badań laboratoryjnych
pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją

Cechy

aktywna ochrona przed rozwojem bakterii
zabija 99,9% bakterii* będących przyczyną nieświeżego oddechu *podczas badań laboratoryjnych
system czyszczący 4 w 1
esencja mięty

Składniki
wodorowęglan sodu, kwas cytrynowy, karonian potasu (monosiarczan potasu), węglan sodu, nadtlenek węglanu sodu, TAED, benzoesan
sodu, PEG-180, laurylosiarczan sodu, kopolimer VP / VA, aromat, subtylizyna, guma celulozowa, CI 42090, CI 73015

Stosowanie
Instrukcja stosowania
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1. Wrzuć tabletkę Corega do pojemnika lub szklanki z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można było w niej całkowicie zanurzyć
protezę.
2. Po namoczeniu przez 3-5 minut wyczyść protezę miękką szczoteczką.
3. Następnie dokładnie opłucz protezę pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór niezwłocznie wylej.

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIE: Szkodliwy w przypadku połknięcia. Działa silnie drażniąco na oczy. Po bezpośrednim kontakcie rąk z tabletkami lub
roztworem należy dokładnie umyć ręce. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: przez kilka minut ostrożnie płukać wodą. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli podrażnienie oczu nie ustępuje konieczna jest porada lub
pomoc lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób narażonych na przypadkowe połknięcie tabletek lub roztworu.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W razie wystąpienia podrażnienia: zaprzestać
stosowania i zasięgnąć porady lekarza. Zawiera OLEJEK MIĘTY PIEPRZOWEJ I SUBTYLIZYNĘ. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.

UWAGA:
Nie umieszczać tabletek Corega ani roztworu w jamie ustnej. Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
produktu.
Nie pić roztworu powstałego po rozpuszczeniu tabletek ani nie używać go do płukania jamy ustnej. Nie dotykać jamy ustnej ani oczu
rękami mającymi uprzednio bezpośredni kontakt z tabletkami lub roztworem.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Znaki towarowe są własnością lub są licencjonowane przez spółki z grupy GSK. 2021 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy.

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639

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

Galeria
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