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Pasta do zębów elmex junior 6-12 lat 75 ml
 

Cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Pasty

Producent GABA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pasta do zębów Elmex Junior 6–12 lat to produkt o przyjemnym, łagodnym smaku, który jest przeznaczony do codziennego
stosowania i pozwala na łatwiejsze przejście z past dedykowanych dzieciom na pasty dedykowane dorosłym. Receptura pasty została
dostosowana do potrzeb dzieci w wieku 6–12 lat, a skuteczność działania składników (aminofluorek) została potwierdzona klinicznie. W
składzie pasty do zębów nie ma dodatków barwników. Zawarty w produkcie wysokoaktywny fluorek wzmacnia dziecięce zęby oraz
chroni je przed próchnicą.
Na co jest pasta do zębów Elmex Junior 6–12 lat? Wskazaniem do stosowania pasty do zębów jest codzienne czyszczenie zębów i
jamy ustnej z osadów, resztek pokarmów oraz nagromadzonych mikroorganizmów patogennych. Pasta do zębów Elmex Junior 6–12
lat zapewnia dziecięcym zębom skuteczną ochronę przed ubytkami i próchnicą. Jej składniki zostały dobrane w taki sposób, aby
jednocześnie kompleksowo dbać o zęby mleczne i stałe, które w tej grupie wiekowej stanowią często większość.
Cukry zawarte w pożywieniu zamieniane są przez bakterie bytujące w jamie ustnej w szkodliwe kwasy, które atakują wrażliwe szkliwo
dziecięcych zębów, przyczyniając się do powstawania ubytków. Problem w tej grupie wiekowej nasila się też przez ruszające się zęby
mleczne oraz spore przestrzenie między zębami, co utrudnia prawidłową higienę jamy ustnej. Bardzo istotna jest tu zatem odpowiednia
pasta, która szczególnie zadba o stan jamy ustnej dziecka w wieku szkolnym. Funkcją pasty do zębów Elmex Junior 6–12 lat jest nie
tylko dokładne i zarazem delikatne oczyszczanie zębów, ale również remineralizacja szkliwa oraz ochrona przed utratą minerałów.
Składniki pasty do zębów tworzą na szkliwie specjalną warstwę ochronną.

W opakowaniu znajduje się 75 ml pasty do zębów Elmex Junior 6–12 lat. W skład pasty do zębów wchodzą takie składniki jak Aqua,
Hydrated Silica oraz Sorbitol i Hydroxyethylcellulose, a także Olaflur, CI 77891 oraz Aroma, Saccharin i Limonene. W składzie pasty do
zębów Elmex Junior 6–12 lat znajduje się dostosowana do potrzeb dzieci w tym wieku ilość fluoru, czyli 1400 ppm. To ważny składnik,
który zapewnia wysoki poziom ochrony przed próchnicą. Aminofluorek zawarty w paście do zębów mineralizuje zęby oraz chroni je,
tworząc na ich powierzchni specjalną warstwę ochronną.

Jak stosować pastę do zębów Elmex Junior 6–12 lat? Produkt jest przeznaczony do codziennego, regularnego stosowania. Zalecane
jest szczotkowanie zębów z wykorzystaniem pasty do zębów Elmex Junior 6–12 lat w częstotliwości minimum 2 razy dziennie lub po
każdym posiłku. Podstawą jest regularność stosowania pasty oraz dokładność szczotkowania zębów. Nie mniej ważny dla zdrowia
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zębów w tej grupie wiekowej jest dobór odpowiedniej szczoteczki, a także regularne wizyty u dentysty, które pozwolą na bieżąco
kontrolować stan uzębienia najmłodszych i w razie konieczności wdrażać działania zaradcze.

Opis
Pasta do zębów odpowiednia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zawartość fluoru dostosowana do wieku dziecka. Miętowy smak.

Cechy

Wysokoaktywny aminofluorek zawarty w paście o skuteczności udowodnionej w wielu badaniach klinicznych.
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.
Łagodny miętowy smak.

Składniki
Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol (*S) / Glycerin (*Y), Hydroxyethylcellulose, Olaflur, Cl 77891, Aroma, Limonene, Sodium Saccharin,
Hydrochloric Acid, *S/*Y: sprawdź kod produkcyjny

Stosowanie
Sposób użycia: U dzieci poniżej 6 lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko
połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem.

Przeciwwskazania
-

Zawartość opakowania
75

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