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UltraBlanc wybielająca czarna pasta do zębów z węglem
aktywnym 75 ml
 

Cena: 19,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 75 ml

Postać Pasty

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk UltraBlanc w postaci pasty do zębów jest produktem wybielającym z węglem aktywnym, który przeznaczony jest do
codziennego użytku. Pasta do zębów swój czarny kolor zawdzięcza znajdującemu się w składzie węglowi aktywnemu. Ma łagodny,
miętowy smak, dzięki czemu pozostawia długotrwałe uczucie odświeżenia. Pasta UltraBlanc przeznaczona jest dla pacjentów dorosłych
oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Na co jest pasta UltraBlanc? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest chęć zadbania o codzienną higienę jamy ustnej. Produkt
szczególnie polecany jest osobom, które chcą odświeżyć oddech i uzyskać uczucie świeżości na długi czas. Ponadto wykorzystywana
przy codziennym myciu zębów pasta pozwala zadbać o bezpieczne dla szkliwa wybielenie. Składnikiem aktywnym pasty UltraBlanc jest
węgiel aktywny, który cechuje się właściwościami absorbującymi. Pochłania związki garbnikowe z powierzchni zębów, przyczyniając się
tym samym do ich wybielenia, jednocześnie nie skutkując uszkodzeniem szkliwa. Systematycznie stosowana pasta do zębów
UltraBlanc z węglem aktywnym nie tylko wybiela zęby, ale również utrzymuje ich jaśniejszy odcień, zapobiegając ponownemu zbieraniu
się osadu i powstawaniu nieestetycznych przebarwień. W składzie pasty do zębów UltraBlanc znajdują się również wyciągi roślinne z
porostu islandzkiego oraz koszyczka rumianku, które mają właściwości antybakteryjne, a także pomagają w zwalczaniu nieświeżego
oddechu oraz przyczyniają się do łagodzenia podrażnień dziąseł. Pasta do zębów UltraBlanc zawiera także fluor, który zapewnia zębom
optymalny poziom ochrony przed próchnicą i wspomaga remineralizację szkliwa.

W opakowaniu znajduje się 75 ml wybielającej pasty do zębów z węglem aktywnym UltraBlanc. W skład kosmetyku wchodzi
wspomniany już węgiel aktywny, który w sposób bezpieczny dla szkliwa wybiela zęby i zapobiega tworzeniu się przebarwień. Pasta
zawiera także chroniący przed próchnicą i wspierający remineralizację szkliwa fluor (1000 ppm jonów F-). Oprócz tego w składzie
kosmetyku znaleźć można wyciągi z porostu islandzkiego i koszyczka rumianku, a także ksylitol, który ułatwia pozbywanie się osadu
nazębnego i jednocześnie zapewnia ochronę przed odkładaniem się płytki nazębnej oraz rozwijaniem się próchnicy. Ponadto wspiera on
remineralizację szkliwa.

Pasta do zębów z węglem aktywnym UltraBlanc powinna być stosowana zgodnie z zaleceniami producenta. Produkt przeznaczony jest
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do codziennej higieny zębów i jamy ustnej – należy z niego korzystać tak samo jak ze standardowej pasty do zębów. Niewielką ilość
kosmetyku należy nałożyć na szczoteczkę do zębów, a następnie szczotkować wszystkie zęby przez około 2–3 minuty. Po zakończeniu
szorowania powinno się dokładnie wypłukać jamę ustną wodą. Pasty do zębów UltraBlanc nie należy połykać. Można z niej korzystać
2–3 razy dziennie, zależnie od potrzeb.

Kosmetyk UltraBlanc nie powinien być stosowany przez każdego, gdyż istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Nie należy korzystać
z pasty przy nadwrażliwości na którykolwiek z jej składników. Produkt nie powinien być też używany przez dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Charakterystyka

UltraBlanc to wybielająca pasta do zębów do codziennego użytku.
Swój czarny kolor zawdzięcza zawartości aktywnego węgla.
UltraBlanc wybiela zęby w sposób bezpieczny dla szkliwa, a do tego pomaga zwalczać nieświeży oddech, dając uczucie
świeżości na długo.
Aktywny węgiel

Nie tylko nadaje paście wyjątkowy, czarny kolor, ale przede wszystkim skutecznie wybiela zęby, bez uszkadzania
szkliwa. Dzieje się tak za sprawą pochłaniania związków garbnikowych z powierzchni zębów, które odpowiadają za
nieestetyczny kolor szkliwa. Systematyczne stosowanie pasty utrzymuje biel zębów oraz zapobiega ponownemu
tworzeniu się nowych przebarwień i osadu.

Wyciągi z porostu islandzkiego i koszyczka rumianku
Wyciągi roślinne zawarte w paście działają antybakteryjnie oraz łagodzą podrażnienia dziąseł.

Fluor
Chroni zęby przed próchnicą, spowodowaną działaniem kwasów oraz pomaga zapobiegać utracie minerałów. Bierze
udział w remineralizacji szkliwa.
Ultrablanc zawiera 1000 ppm jonów F

Ksylitol
Ksylitol zawarty w paście nie tylko ułatwia usuwanie osadu, ale również chroni przed powstawaniem płytki nazębnej i
próchnicą. Dodatkowo wspomaga remineralizację szkliwa.

Skutecznie wybiela
Utrzymuje biel zębów
Zapobiega tworzeniu się przebarwień
Posiada łagodny, miętowy smak

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