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Pasta do zębów elmex dla dzieci 50 g
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Pasty

Producent GABA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Pasta do zębów Elmex dla dzieci to produkt dedykowany dzieciom w wieku 1–6 lat. Produkt wyróżnia się łagodnym
smakiem, dzięki czemu nie odstrasza najmłodszych od codziennego szczotkowania jamy ustnej. W jego składzie można znaleźć
zawartość fluoru dostosowaną do wieku dzieci, poza tym w formule pasty do zębów nie ma barwników. Pasta do zębów Elmex dla
dzieci jest produktem przebadanym klinicznie, z którego można korzystać każdego dnia.

Na co jest Pasta do zębów Elmex dla dzieci? Wskazaniem do stosowania produktu jest codzienna higiena jamy ustnej już od 1. zęba
mlecznego. Produkt ma specjalną formułę, która chroni zęby mleczne przed próchnicą. Na powierzchni szkliwa pasta tworzy specjalną
warstwę ochronną z fluorku wapnia, dzięki czemu zęby są chronione przed działaniem chorobotwórczych bakterii. Pasta do zębów
Elmex dla dzieci nie tylko oczyszcza zęby najmłodszych, ale również sprawia, że są one lepiej chronione przed utratą minerałów.

W opakowaniu znajduje się 50 g Pasty do zębów Elmex dla dzieci. W skład kosmetyku wchodzą specjalnie dobrane substancje, które
pomagają dbać o dokładne oczyszczenie i ochronę zębów mlecznych najmłodszych dzieci. W składzie pasty do zębów Elmex dla dzieci
znajduje się aminofluorek w optymalnej dawce, czyli w stężeniu 1000 ppm. Produkt w swoim składzie ma również wodę, która
odpowiada za rozpuszczenie składników pasty. W formule można też znaleźć sorbitol, który odpowiada za utrzymanie odpowiedniej
konsystencji pasty i chroni przed jej wysychaniem. Dodatkowo formuła zawiera Hydrated Silica, czyli składnik odpowiadający za
czyszczenie i polerowanie dziecięcych zębów, a także Olaflur, czyli składnik aktywny, który chroni przed ubytkami i płytką nazębną. Dalej
w składzie znajduje się też Hydroxyethylcellulose, czyli środek odpowiadający za konsystencję pasty, a także aromaty odpowiadające za
smak produktu i odświeżające oddech oraz słodzik, który poprawia smak pasty.

Jak stosować pastę do zębów Elmex dla dzieci? Produkt należy nałożyć na szczoteczkę i wykorzystać do codziennego szczotkowania
zębów w celu ich oczyszczenia, zachowania ich higieny, odświeżenia oddechu oraz ochrony przed odkładaniem się płytki nazębnej i
rozwojem próchnicy. W przypadku dzieci w wieku od pierwszego ząbka do 2. roku życia zaleca się szczotkowanie zębów 1 raz dziennie.
W procedurze powinien uczestniczyć dorosły, gdyż dziecko nie ma jeszcze na tylko rozwiniętych sprawności manualnych, by
prawidłowo zrobić to samodzielnie. Starsze dzieci powinny natomiast szczotkować swoje zęby dwa razy dziennie. Tu również czynność
szczotkowania u dzieci zawsze powinna przebiegać pod kontrolą dorosłego opiekuna. Pasta do zębów Elmex dla dzieci nie powinna
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być połykana – należy dopilnować, aby dziecko ją wypluło. Jednorazowo wystarczy nałożyć na szczoteczkę ilość pasty
nieprzekraczającą wielkością ziarna grochu – tyle wystarczy, aby zapewnić dokładną i skuteczną higienę jamy ustnej najmłodszych.

Opis
Pasta do zębów emlex® Kids jest odpowiednia dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Zawartość fluoru dostosowana do wieku dziecka.
Delikatny, miętowy smak.

Cechy

Pasta do zębów tworzy na powierzchni szkliwa specjalną ochronną warstwę fluorku wapnia.
Zęby są bardziej odporne na utratę minerałów pod wpływem kwasów próchnicowych.
Pomaga w ponownym wbudowaniu w szkliwo minerałów rozpuszczonych przez kwasy próchnicowe.
Ochrona przed próchnicą.
Zawartość fluoru dostosowana do wieku dziecka.
Delikatny, miętowy smak.

Składniki
Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Hydroxyethylcellulose, Olaflur, Aroma, Saccharin.
Zawiera: Olaflur (aminofluorek) 1000 ppm.

Stosowanie
Zalecany sposób użycia: Szczotkować zęby ilością pasty wielkości ziarnka grochu raz dziennie od momentu pojawienia się pierwszego
ząbka i dwa razy dziennie od drugiego roku życia.

Do przodu i do tyłu: aby wierzch Twoich ząbków był czysty
I dookoła: czyszczenie zewnętrznych powierzchni jest bardzo łatwe
I zygzakiem: nie zapomnij też o tylnej stronie Twoich ząbków

Przeciwwskazania
-

Zawartość opakowania
50

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

Galeria
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