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Dropingo płyn barwiący osad nazębny 10 ml
 

Cena: 18,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Płyny

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Dropingo w postaci płynu barwiącego osad nazębny jest produktem, który może być stosowany już przez dzieci od 3. roku
życia, o ile dobrze opanowały już czynność płukania jamy ustnej oraz wypluwania z niej płynu, bez jego połykania. Produkt ma
przyjemny, owocowy smak, a jego działanie potraktować można jako element nauki prawidłowej higieny przez zabawę.

Na co jest Dropingo? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest dbałość o dokładniejszą higienę jamy ustnej. Płyn Dropingo ma
niebieski barwnik, który barwi osad nazębny, wskazując jednocześnie te obszary jamy ustnej, które wymagają szczególnie dokładnego
doczyszczania. W ten sposób można nie tylko wskazać dziecku miejsca na zębach, które należy doczyszczać dokładniej, ale również
motywować najmłodszych do dokładnego szczotkowania jamy ustnej. Korzystanie z kosmetyku pomaga przez zabawę uczyć
najmłodszych prawidłowej techniki szczotkowania zębów, a także umożliwia weryfikowanie dokładności higieny jamy ustnej. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by z produktu korzystali również pacjenci dorośli, którzy chcą zweryfikować efektywność swojej higieny jamy ustnej. W
składzie kosmetyku Dropingo znajduje się również ksylitol (25%), który ma właściwości chroniące przed próchnicą oraz przed
odkładaniem się płytki nazębnej. Ksylitol dodatkowo wspomaga remineralizację szkliwa, a także sprzyja usuwaniu osadu z zębów.

W opakowaniu znajduje się 10 ml płynu barwiącego osad nazębny Dropingo. W skład kosmetyku wchodzi między innymi barwnik
spożywczy i ksylitol, a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem kosmetyku Dropingo u dziecka lub u siebie należy zapoznać
się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Zalecane dawkowanie Dropingo to 2 krople
nanoszone na język przed umyciem zębów. Następnie należy przepłukać jamę ustną dokładnie wodą, co pomoże rozprowadzić
dokładnie barwnik. Po przepłukaniu ust wodę z pozostałością barwnika należy wypluć. Inna metoda na skorzystanie z kosmetyku
Dropingo to dodanie 2 kropel produktu do 15 ml wody w pojemniczku, a następnie płukanie jamy ustnej w ten sposób przygotowanym
roztworem przed umyciem zębów. Po przepłukaniu ust barwnikiem należy spojrzeć w lustro, gdzie zauważyć będzie można wybarwienie
płytki nazębnej na niebieski kolor. Następnie zaleca się dokładne szczotkowanie zębów, aż cały barwnik z nich zejdzie, a tym samym
zęby zostaną dokładniej oczyszczone z osadu nazębnego.

Płyn barwiący osad nazębny Dropingo jest produktem, który ma przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku
nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 3 lat oraz dzieci,
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które nie opanowały czynności płukania jamy ustnej i wypluwania płynu. Oprócz tego produkt nie powinien być stosowany przez osoby,
które noszą na stałe aparaty ortodontyczne. Jeśli z płynu Dropingo będą korzystały dzieci, wymagany jest nadzór osoby dorosłej, aby
zmniejszyć ryzyko przypadkowego połknięcia przez dziecko produktu.

Opis
Pomaga zweryfikować dokładne umycie zębów i ma przyjemny owocowy smak. Po zastosowaniu preparatu płytka nazębna (osad
nazębny) zostaje wybarwiona na kolor niebieski, uwidaczniając miejsca wymagające dokładnego czyszczenia. Po prawidłowym
wyszczotkowaniu zębów zabarwienie znika, jednocześnie usunięta zostaje płytka nazębna.

Dodatkowo Dropingo wzbogacony został o ksylitol (aż 25 %), który chroni przed próchnicą i powstawaniem płytki nazębnej, wspomaga
remineralizację szkliwa, a także ułatwia usuwanie osadu.

Produkt polecany dla dzieci w celu wskazania niedoczyszczonych miejsc i motywacji do starannej higieny jamy ustnej, a także dla
dorosłych chcących poprawić technikę szczotkowania zębów. Nie zawiera cukru.

Cechy

dla dzieci od 3+ roku życia
do prawidłowej higieny jamy ustnej
higiena, motywacja, zabawa
czyste ząbki Twojego dziecka
działanie przeciwpróchnicze
około 80 użyć
owocowy smak
25 % ksylitolu

Składniki
Aqua, Xylitol, Sodium Benzoate/Potassium Sorbate, CI 42090, Parfum, Citric Acid

Stosowanie
Sposób użycia:
Sporządzić roztwór rozpuszczając 3 do 5 kropli płynu w małej ilości wody (nie więcej niż 15 ml) i przepłukać jamę ustną preparatem.
Wypluć. Można również nanieść 3 do 5 kropli płynu na język. W celu rozprowadzenia preparatu przepłukać usta wodą.

Płytka nazębna wybarwi się na niebiesko. Następnie szczotkować zęby do usunięcia zabarwienia. Stosować przed umyciem zębów.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, które mają opanowaną czynność płukania i wypluwania płynu oraz dla osób
dorosłych. Stosowanie płynu przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia.

Przechowywanie
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie chłodzić, nie zamrażać.

Przeciwwskazania
Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu. Płyn zawiera barwnik spożywczy, który może zabarwiać niektóre wypełnienia i
elementy aparatów ortodontycznych. Nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz dla osób noszących stałe aparaty
ortodontyczne.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
AFLOFARM FARMACJA POLSKA Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
10

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