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Pasta do zębów Sensodyne Whitening Odbudowa i Ochrona
75 ml
 

Cena: 26,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Pasty

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Jeśli podczas spożywania gorących, zimnych, słodkich i kwaśnych pokarmów, a nawet szczotkowania zębów odczuwasz krótki,
przenikliwy ból, może to oznaczać, że Twoje zęby są nadwrażliwe. Pasta wybielająca do zębów z fluorem Sensodyne Odbudowa i
Ochrona Whitening jest wyrobem medycznym, została opracowana specjalnie z myślą o takich problemach, a jej zaawansowana
formuła oferuje szerokie spektrum działania. Technologia Novamin wykorzystuje jony wapnia i fosforu, które stanowią naturalny budulec
zębów i to dzięki nim tworzy mineralną warstwę ochronną umożliwiającą odbudowę wrażliwych miejsc.* W efekcie zmniejsza się
również odczuwany dyskomfort, a dzięki zawartości fluorku szkliwo zębów jest dodatkowo wzmacniane i utwardzane, co zapobiega
ryzyku powstawania próchnicy. Klinicznie przebadana formuła oferuje odpowiednią ochronę zębom, a także skutecznie czyści je i usuwa
z ich powierzchni płytkę bakteryjną. Skład pasty Sensodyne Odbudowa i Ochrona Whitening wykazuje również działanie wybielające,
dzięki czemu pomaga przywrócić zębom ich naturalną biel. *przy szczotkowaniu 2x dziennie

Cechy

Klinicznie potwierdzona ulga w nadwrażliwości
Chroni przed bólem
Tworzy twardą warstwę ochronną na wrażliwych miejscach zębów
Wybiela

Składniki
gliceryna, PEG-8, krzemionka uwodniona, fosforokrzemian sodowo-wapniowy (Novamin), kokamidopropylobetaina,
metylokokoilotaurynian sodu, dwutlenek tytanu, aromat, karbomer, krzemionka, fluorek sodu, sacharyna sodowa, limonen, Zawiera
fluorek sodu 0,315 % w/w (1450 ppm fluorku)

Przeciwwskazania
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ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ INSTRUKCJI PODANYCH NA OPAKOWANIU. Pasta do zębów z fluorkiem. Stosować dwa, maksymalnie do
trzech razy dziennie, nie połykać, wypluć. Karton powinien być zaklejony. Nie stosować jeśli opakowanie jest otwarte.
OSTRZEŻENIA: Wrażliwość zębów może być oznaką poważniejszego problemu, wymagającego szybkiej interwencji. Jeśli jej objawy
utrzymują się lub nasilają, należy poradzić się lekarza dentysty. W przypadku wystąpienia podrażnienia zaprzestać stosowania. Jeśli
wystąpi obrzęk ust lub twarzy, należy skonsultować się z lekarzem lub dentystą tak szybko jak to możliwe.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, chyba że na wyraźne polecenie lekarza dentysty. Przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Znaki towarowe są własnością lub są licencjonowane przez spółki z grupy GSK. 2022 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy

Znak CE - zgodność z przepisami UE - 1639

Zawartość opakowania
75

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

Galeria
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