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Pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka Ulga 75 ml
 

Cena: 26,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Pasty

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka to kosmetyk stworzony z myślą o osobach borykających się z problemem nadwrażliwości.
Produkt przebadany klinicznie posiada wyjątkową formułę, gwarantującą skuteczną ochronę zębów w miejscach wrażliwych. Regularne
stosowanie pasty może wspomóc trwałe budowanie ochronnej powłoki na odsłoniętych kanalikach, co redukuje ryzyko występowania
bólu zębów w przyszłości.

Składnikami aktywnymi pasty do zębów Sensodyne Ultraszybka jest fluorek cyny oraz fluorek sodu. Substancje zapewniają
kompleksową pielęgnację wrażliwych zębów, obniżając tym samym ryzyko wystąpienia próchnicy. Składniki posiadają właściwości
zapobiegające powstawaniu ubytków, przeciwdziałające nadwrażliwości, a także wykazują się działaniem przeciwbakteryjnym.
Substancje wzmacniają szkliwo, zabezpieczają zęby przed bakteriami płytki nazębnej, a także zapewniają zębom podwyższoną
odporność na działanie kwasów produkowanych przez drobnoustroje. Dzięki temu regularne stosowanie pasty może przyczynić się do
redukcji zjawiska nadwrażliwości zębów, objawiającej się w szczególności podczas jedzenia pokarmów kwaśnych, zimnych lub
gorących.

W kosmetyku znajdują się również substancje wspomagające działanie fluorku cyny i fluorku sodu. Uwodniona krzemionka (Hydrated
Silica) odpowiada za lepszą formulację produktu, czyści zęby, a także je poleruje. Trójpolifosforan sodowy (Pentasodium Triphosphate)
jest składnikiem enzymatycznym, który rozpuszcza osad i płytkę nazębną, a także dodatkowo wybiela i usuwa przebarwienia widoczne
na zębach. Difluorek cyny (Stannous Fluoride) zapobiega rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za powstawanie próchnicy i osadu, a
także wzmacnia szkliwo. Kokamidopropylobetaina (Cocamidopropyl Betaine) to składnik bazowy, odpowiedzialny za powstawanie
myjącej piany. Substancja myjąca skutecznie usuwa zanieczyszczenia, a jednocześnie nie przesusza delikatnych błon śluzowych.
Sacharynian sodu (Sodium Saccharin) wzmacnia korzystne działania pozostałych składników obecnych w kosmetyku.

Pasta do zębów o uniwersalnym charakterze może być stosowana do codziennej pielęgnacji zębów i jamy ustnej. Produkt przeznaczony
dla osób dorosłych oraz dzieci od 12. roku życia.

Charakterystyka
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Pasta do zębów Sensodyne Ultraszybka to kosmetyk umożliwiający skuteczne czyszczenie oraz ochronę zębów z problemem
nadwrażliwości. Zawartość fluorku cyny i fluorku sodu sprawia, że pasta tworzy warstwę ochronną na wrażliwych częściach zębów
podczas szczotkowania. Dodatkowym działaniem kosmetyku jest delikatny proces wybielający oraz ochrona przed przebarwieniami w
przyszłości.

W paście znajduje się szereg składników o działaniu myjącym, będącym jednocześnie delikatnymi dla wrażliwej błony śluzowej jamy
ustnej. Produkt o właściwościach pielęgnacyjnych nie tylko łagodzi podrażnienia, ale również wzmacnia szkliwo i zabezpiecza zęby
przed osadem oraz płytką nazębną. Fluorek cyny wykorzystujący nowoczesny systemem polimerowym tworzy powłokę ochronną
wzdłuż odsłoniętych kanalików zębinowych. W ten sposób składnik zapobiega podrażnieniu nerwów i błyskawicznie zwalcza ból.

Należy pamiętać, że nadwrażliwość zębów jest poważnym problemem, stanowiącym podstawę do konsultacji stomatologicznej.

Stosowanie
Kosmetyk powinien być stosowany według instrukcji podanych na opakowaniu.

Niewielką ilość pasty nałożyć na szczoteczkę do zębów i myć je kolistymi ruchami przez minimum 60 sekund. Po umyciu kosmetyk
należy dokładnie wypłukać z jamy ustnej za pomocą ciepłej wody.

Zęby powinny być szczotkowane minimum dwa, a maksymalnie trzy razy dziennie. Nie należy połykać produktu. Po użyciu kosmetyk
należy dokładnie zakręcić, celem zabezpieczenia pasty przez zawilgoceniem. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Składniki
Glycerin, PEG-8, Hydrated Silica, Pentasodium Triphosphate, Aroma, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Carbomer, Stannous
Fluoride, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Saccharin,Sodium Fluoride, Limonene.

Produkt zawiera fluorek cyny 0,454% w/w, fluorek sodu 0.0721% w/w (1450 ppm fluorku).

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