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Eludril Classic płyn do płukania jamy ustnej 500 ml
 

Cena: 46,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 500 ml

Postać Płyn do płukania ust

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Eludril Classic w postaci płynu do płukania jamy ustnej stosowany jest w celu utrzymania jej prawidłowej higieny, poprawy
kondycji dziąseł oraz wspomagająco przy leczeniu dentystycznym. Posiada przyjemny, miętowy smak oraz sprawdzoną, niezawodną
formułę, w skład której wchodzi między innymi chlorheksydyna o działaniu antyseptycznym. Przeznaczony jest dla osób dorosłych i
dzieci w wieku powyżej 6 lat i będzie odpowiedni również dla osób, które noszą aparaty ortodontyczne czy też implanty bądź protezy.
Produkt stosuje się okresowo – nie dłużej niż nieprzerwanie przez 15 dni.

Na co jest Eludril Classic? Wskazaniem do stosowania płynu do płukania jamy ustnej jest dbałość o higienę jamy ustnej, w tym
zwłaszcza w czasie leczenia dentystycznego i po ingerencjach stomatologicznych, chirurgicznych, implantologicznych, czy też
periodontologicznych. W skład produktu wchodzi chlorheksydyna, która ma właściwości odkażające i pomaga w usuwaniu bakterii z
jamy ustnej. Płyn Eludril Classic przyczynia się do łagodzenia podrażnień dziąseł, a dodatkowo wspiera ich regenerację i gojenie się.
Może być przydatny również po ekstrakcji zęba. Płyn do płukania jamy ustnej dodatkowo pomaga w wypłukiwaniu pozostałości
pokarmów i zanieczyszczeń po szczotkowaniu zębów, zwiększając efektywność czyszczenia jamy ustnej, a przy tym – dzięki
miętowemu smakowi – odświeża oddech na dłuższy czas.

W opakowaniu znajduje się 500 ml płynu do płukania jamy ustnej Eludril Classic. W skład produktu wchodzi 0,1% diglukonian
chlorheksydyny oraz 0,5% chlorobutanol, a także składniki pomocnicze. Substancje pomocnicze to gliceryna i alkohol, a także woda,
aromat i CI 16255, sulfobursztynian dietyloheksylu, a dodatkowo limonen oraz mentol.

Kosmetyk należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli produkt ma być stosowany przez pacjentów dorosłych,
każdorazowo należy odmierzać 15 ml roztworu, a następnie uzupełniać go ciepłą wodą aż do zaznaczonej górnej kreski, co pozwala
uzyskać 45 ml roztworu. W przypadku dzieci w wieku 6–12 lat należy wykorzystać 10 ml roztworu i również rozcieńczyć go
odpowiednio. Przygotowanym w ten sposób roztworem płynu do płukania jamy ustnej Eludril Classic należy płukać usta rano i
wieczorem bezpośrednio po szczotkowaniu, wykorzystując całość przygotowanego w kubeczku płynu. Kosmetyk kompleksowo
oczyszcza jamę ustną, w tym też miejsca najtrudniej dostępne, a przy tym łagodzi podrażnienia dziąseł i działa antybakteryjnie.
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Zaleca się okresowe stosowanie Eludril Classic – nieprzerwanie przez dwa tygodnie, jednak nie dłużej niż przez 15 dni. Nie powinno się 
korzystać z Eludril Classic długotrwale, gdyż może to prowadzić do pojawienia się brunatnych przebarwień zębów i języka. Wspomniane
przebarwienia ustępują jednak w czasie szczotkowania. Stosowanie kosmetyku może prowadzić także do zmiany smaku, jednak ten
skutek zazwyczaj ustępuje po pewnym czasie. Płyn do płukania jamy ustnej Eludril Classic jest łagodny i bezpieczny, jednak nie
powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6. roku życia.

Składniki
Płyn do płukania jamy ustnej Eludril Classic o smaku miętowym zawiera 0,1% diglukonianu chlorheksydyny i 0,5% chlorobutanolu.

Substancja czynna: dwuglomian chlorheksydyny (roztwór 20%) 0,5 ml, chlorobutanol 0,5g etanol, gliceryna, docusat sodu, czerwień
koszenilowa, naturalny miętowy środek smakowy, aromat miętowy, woda oczyszczona. Zawartość alkoholu 42,8% v/vW.

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