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Cosnature naturalny truskawkowy żel do zębów dla dzieci 60
ml
 

Cena: 8,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Pasty

Producent COSMOLUX

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
SORBITOL, AQUA, HYDRATED SILICA, GLYCERIN, BETAINE, AROMA, FRAGARIA ANANASSA FRUIT EXTRACT, SIMMONDSIA CHINENSIS
SEED OIL, LITHOSPERMUM ERYTHRORHIZON ROOT EXTRACT, DISODIUM COCOYL GLUTAMATE, SODIUM COCOYL GLUTAMATE,
SODIUM FLUORIDE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, MICA, CI 7789

Charakterystyka

Naturalny truskawkowy żel do zębów dla dzieci delikatnie myje wrażliwe mleczne i stałe ząbki, usuwa płytkę nazębną i
zapobiega jej powstawaniu.
Żel zawiera ekstrakt z organicznych truskawek co zapewnia przyjemne mycie ząbków i miły owocowy smak w buzi.
Zawiera fluor w stężeniu 500ppm, który zgodnie z najnowszymi badaniami nie jest szkodliwy w takiej dawce.
Na rynku pojawia się znaczna ilość naturalnych past do zębów zawierających fluor.
Obecnie preferuje się stosowanie pasty z fluorem.
Jest to rekomendowane przez stomatologów i potwierdzone Radą Naukową ADA zalecającą stosowanie pasty z fluorem już od
pierwszego ząbka w celu zmniejszenia ryzyka próchnicy oraz w trosce o zdrowe zęby.

Stosowanie
Dla uzyskania najlepszego efektu zaleca się myć zęby pastą kilka razy dziennie, pod nadzorem osoby dorosłej. Wypłukać usta.

Od pierwszego zęba niemowlęcego - 1x dziennie, używaj cienkiej warstwy żelu do zębów.
Od 2. urodzin - czyść zęby 2x dziennie żelem wielkości groszku. Aby uniknąć nadmiernego połknięcia, zawsze nadzoruj
szczotkowanie zębów dziecka.
W przypadku dodatkowego spożycia fluoru skonsultuj się ze swoim dentystą lub lekarzem.
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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
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

