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Protefix aktywne tabletki czyszczące x 66 szt
 

Cena: 33,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 66 szt.

Postać Tabletki

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium
Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015 (color).

Wskazania i działanie

Na protezie, podobnie jak na naturalnych zębach osadzają się resztki jedzenia. Dlatego nieodzowna jest staranna higiena jamy
ustnej i dokładne czyszczenie protez. Gdy resztki jedzenia nie są codziennie usuwane, mogą wywoływać osady bakteryjne i
stany zapalne. Aby trzymać odpowiednią higienę protezy – zaleca się jej czyszczenie nie tylko szczoteczką z Protefix® HIGIENA
Pastą czyszczącą, ale również przy pomocy silniej i efektywniej działających tabletek czyszczących.
Tabletki Protefix® dezynfekują protezę lub aparat ortodontyczny i zapewniają ich higieniczną czystość. Usuwają najtrudniejsze
osady z kawy i herbaty oraz likwidują kamień nazębny. Dzięki temu chronią jamę ustną przed szkodliwymi bakteriami, będącymi
źródłem stanów zapalnych i przykrego zapachu.
Tabletki Protefix® – regularnie stosowane – zapewniają uczucie świeżości. Aktywny tlen działa gruntownie i bezpiecznie:
dociera do niedostępnych zagłębień i nie uszkadza materiału protezy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.Nie stosować tabletek ani ich roztworu w jamie ustnej. Unikać kontaktu z
oczami.

Dawkowanie

Oczyścić protezę lub aparat przy pomocy szczoteczki.
Wrzucić jedną tabletkę Protefix® do pół szklanki letniej wody.
Włożyć protezę do musującego roztworu tak, by była ona całkowicie zanurzona.
Po około 10 minutach protezę można wyjąć i wyszorować szczoteczką pod bieżąca wodą lub dokładnie wypłukać.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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