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Pasta do ząbków nenedent dla dzieci 50 ml
 

Cena: 9,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Pasty

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pasta do zębów dla dzieci Nenedent to uniwersalny kosmetyk przeznaczony do codziennego czyszczenia jamy ustnej. Produkt o
przyjemnym, malinowo-truskawkowym smaku zachęca do bieżącego stosowania, a przyjemna konsystencja zapewnia komfort
użytkowania. Kosmetyk stworzono na bazie żelu krzemowego, ksylitolu oraz fluoru w dawce 500 ppm. Takie połączenie składników nie
tylko sprawia, że pasta jest smaczna, ale przede wszystkim gwarantuje jej skuteczność i ochronę wrażliwych zębów podczas
użytkowania. Kosmetyk może być stosowany u dzieci od 4. roku życia.

W składzie produktu znajduje się uwodniona krzemionka (Hydrated Silica), odpowiadająca za żelową konsystencję pasty. Dodatkowo,
naturalnego pochodzenia substancja wyróżnia się działaniem ścierającym i polerującym, co pomaga dodatkowo zadbać o piękny
wygląd zębów małego dziecka. Ksylitol (Xylitol) stanowi jednocześnie humektant oraz substancję nawilżającą. Jej stosowanie pozwala
ograniczyć odparowanie wody z naskórka, a także zahamować wzrost bakterii odpowiedzialnych za tworzenie się płytki nazębnej.
Składnik zapewnia również mineralizację wrażliwych części zębów oraz ogranicza nieprzyjemny zapach z jamy ustnej.
Lauroilosarkozynian sodu (Sodium Lauroyl Sarcosinate) jest delikatną substancją myjącą, zapewniającą lepszą lepkość pasty oraz jej
pienienie się podczas stosowania. Dodatkowo, składnik redukuje działanie drażniące innego rodzaju surfaktantów. Uzupełnianie
niedoborów fluoru zapewnia dodatkowa zawartość fluorofosforanu sodu (Sodium Monofluorophosphate), która dodatkowo chroni
powierzchnię zębów przed osadzaniem się płytki nazębnej.

Żelowa pasta do zębów dla dzieci Nenedent wykorzystuje składniki pochodzenia naturalnego, które w szybki i skuteczny sposób
czyszczą i zabezpieczają zęby. Każda z trzech substancji aktywnych gwarantuje wyższą ochronę przed próchnicą i chorobami
przyzębia. Dodatkowym atutem produktu jest brak zawartości środków konserwujących w składzie pasty. Kosmetyk posiada pozytywną
opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

Charakterystyka
Pasta do zębów dla dzieci Nenedent to produkt przeznaczony nie tylko do mycia, ale również do ochrony zębów najmłodszych. Pierwsza
w Polsce pasta zawierające w składzie połączenie ksylitolu, fluoru i żelu krzemowego wyróżnia się dużą skutecznością, zarówno w
kontekście mycia, jak i pielęgnacji dziecięcych zębów. Pasta Nenetend posiada neutralne pH, dzięki czemu zachowuje prawidłową florę
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bakteryjną jamy ustnej. Dzięki słodkiemu smakowi truskawki i maliny, stosowanie pasty jest przyjemne dla każdego malucha.

Głównymi składnikami obecnymi w paście jest żel krzemionkowy, ksylitol oraz fluor. Pierwsza substancja jest odpowiedzialna za
formulację kosmetyku, a także umożliwia ścieranie osadu oraz polerowanie zębów. Naturalnego pochodzenia cukier, czyli ksylitol nie
tylko wspomaga proces mycia, ale również dodatkowo nawilża i łagodzi drobne uszkodzenia obecne w jamie ustnej. Produkt wykazuje
się również działaniem przeciwbakteryjnym. Fluor to jeden z najpopularniejszych składników stosowanych w pastach do zębów.
Składnik hamuje proces demineralizacji szkliwa, a także oddziałuje na drobnoustroje odpowiedzialne za zmiany próchnicze. Stosowanie
fluoru jest powiązane ze wzmocnieniem szkliwa oraz zwiększoną odpornością na choroby w obrębie jamy ustnej.

Pasta do zębów jest przeznaczona do codziennej pielęgnacji jamy ustnej wśród dzieci od 4. roku życia. Niewielka, a jednocześnie
poręczna tubka z kolorową etykietą dodatkowo zwiększa komfort użytkowania kosmetyku. Produkt bez konserwantów posiada posiada
pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

Stosowanie
Niewielką ilość pasty nałożyć na szczoteczkę i myć zęby przez minimum 60 minut. Po zakończeniu mycia należy dokładnie wypłukać
jamę ustną przy użyciu ciepłej wody. Stosowanie pasty powinno odbywać się minimum 2 razy dziennie.

Składniki
Aqua, Hydrated Silica, Glycerin, Xylitol, Propylene Glycol, Xanthan Gum, Titanium Dioxide, Aroma (Strawberry-Raspberry-Peppermint),
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Disodium EDTA, Sodium Monofluorophosphate, Sodium Chloride

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