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ZIAJA MINTPERFEKT ACTIV PŁYN PRZECIWPRÓCHNICZY
500ml
 

Cena: 10,53 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać -

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z O.O.

Opis produktu
 

ZIAJA MINTPERFEKT ACTIV PŁYN STOMATOLOGICZNY PRZECIWPRÓCHNICZY, 500 ML

**Wskazania:**

Płyn do płukania jamy ustnej bez alkoholu, z aminofluorkiem i fluorem sodu – wysokoaktywnymi składnikami o działaniu
przeciwpróchniczym oraz zwiększającym odporność uzębienia na próchnicę. Produkt stosowany w higienie jamy ustnej i zębów,
zawiera 0,05% jonów F-. Jony fluoru remineralizują szkliwo, zapobiegają próchnicy i osadzaniu się płytki bakteryjnej. Płyn uzupełnia
przeciwpróchnicze działanie pasty do zębów, również w miejscach trudno dostępnych dla szczoteczki. Oczyszcza jamę ustną i
przestrzenie międzyzębowe z osadów, przez co redukuje nieprzyjemny zapach z ust. Jest szybkim i skutecznym sposobem higieny dla
osób noszących aparaty ortodontyczne i w sytuacjach utrudnionej pielęgnacji jamy ustnej. Miętowe aromaty wzmocnione eugenolem
odświeżają oddech i zapewniają uczucie czystości.

**Opis działania:**

Płyn stomatologiczny przeciwpróchniczy, Ziaja Mintperfekt Activ

Oczyszcza zęby oraz przestrzenie międzyzębowe, które są trudno dostępne dla szczoteczki.
Skutecznie odświeża oddech.
Zapobiega próchnicy, a także zwiększa odporność uzębienia na próchnicę.
Płyn uzupełnia działanie pasty stomatologicznej przeciwpróchniczej, Ziaja.
Produkt jest szybki i łatwy w użyciu.

Składniki aktywne:
Jony fluoru remineralizują szkliwo, a także zapobiegają próchnicy i osadzaniu się płytki bakteryjnej.
Miętowe aromaty i eugenol odświeżają oddech.
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0,05% jonów F-.

**Sposób użycia:**

Odmierzyć około 2/3 pojemności zakrętki płynu stomatologicznego przeciwpróchniczego, Ziaja Mintperfekt Activ i płukać jamę ustną
przez około 30 sekund.

Używać 2-3 razy dziennie po szczotkowaniu zębów.
Dla profesjonalnej higieny jamy ustnej najlepiej stosować razem z przeciwpróchniczą pastą stomatologiczną.
Profilaktyka próchnicy polega na szczotkowaniu zębów, przynajmniej dwa razy dziennie, czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych oraz
stosowaniu płukanek do ust.

**Składniki:**

Aqua (Water), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sorbitol, Sodium Fluoride, Propylene Glycol, Olaflur, Sodium Saccharin, Sodium
Benzoate, Aroma (Flavor), Eugenol, Limonene, Citric Acid, Cl 42090 (FD&C Blue No. 1).

**Wielkość opakowania:**

500 ml

**Producent:**

ZIAJA 
Jesienna 9 
Gdańsk

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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