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Dentosept complex płyn do płukania jamy ustnej 500 ml
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyn do płukania ust

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Składniki
Woda, ksylitol, gliceryna, Cremophor EL, Poloxamer 407, olejek miętowy, olejek tymiankowy, olejek eukaliptusowy, olejek szałwiowy,
eukaliptol, mentol, tymol, fluorek sodu, aromat, kwas cytrynowy, Aseptina M, Aseptina P, CI 42051, CI 47005.
Zawiera fluorek sodu.

Charakterystyka

Specjalistyczny płyn do codziennego stosowania w celu utrzymania zdrowych dziąseł, zminimalizowania częstotliwości i
intensywności ich dolegliwości.
Odpowiednia kompozycja olejków eterycznych niszczy bakterie odpowiedzialne za wywoływanie stanów zapalnych w jamie
ustnej i zapewnia utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej.
To działanie zapewniają naturalne olejki eteryczne: miętowy, tymiankowy, eukaliptusowy i szałwiowy oraz ich składniki: 
eukaliptol, tymol i mentol.
Dentosept Complex zapewnia podwójną ochronę przed próchnicą.
Fluorek sodu tworzy powlekającą warstwę na powierzchniach zębów, ograniczając działanie kwasów.
Hamuje demineralizację i zwiększa mineralizację tkanki zębów.
Poza tym fluorek sodu ogranicza wzrost bakterii próchnicotwórczych, zmniejszając tym samym ryzyko powstania próchnicy.
Ksylitol z kolei hamuje metabolizm bakterii i powstawanie kwasów, które są bezpośrednią przyczyną trawienia szkliwa zębów.

Stosowanie

Zalecane jest płukanie jamy ustnej po każdym szczotkowaniu zębów (co najmniej dwa razy dziennie - rano i wieczorem), 10
mililitrów płynu Dentosept Complex, przez pół minuty (dozownik znajduje się na nakrętce).
Nie należy rozcieńczać i połykać płynu.
Bezpośrednio po zastosowaniu leku nie płukać jamy ustnej wodą.
Dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/dentosept-complex-plyn-do-plukania-jamy-ustnej-500-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

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