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ZIAJA MINTPERFEKT, SENSITIV PASTA
PRZECIWPRÓCHNICZA, 75 ML
 

Cena: 7,49 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać PASTA

Producent ZIAJA LTD. Z.P.L. SP. Z 0.0.

Opis produktu
 

ZIAJA MINTPERFEKT SENSITIV PASTA STOMATOLOGICZNA PRZECIWPRÓCHNICZA, 75 ML

**Wskazania:**

Pasta do zębów do codziennego stosowania z xylitolem i glukonianem wapnia. Xyliol zastosowany zamiast fluoru zapewnia ochronę
przeciwpróchniczą, popartą specjalistycznymi badaniami. Jest substancją występującą naturalnie w ślinie dlatego rozpoznawalną i
bezpieczną. Działa antybakteryjnie, wzmacnia szkliwo. Produkt stosowany w higienie jamy ustnej i zębów, nie zawiera fluoru. Polecany
dla osób z terenów o podwyższonym poziomie fluoru w wodzie. Xylitol działa antybakteryjnie, hamuje atak kwasów poprzez
utrzymywanie zasadowego pH śliny. Glukonian wapnia wspomaga mineralizację wrażliwych części zębów. Krzemionka dokładnie
oczyszcza płytkę nazębną i przywraca naturalną biel. Delikatny, miętowy aromat zapewnia łagodne, przyjemne orzeźwienie.

**Opis działania:**

Pasta stomatologiczna przeciwpróchnicza, Ziaja Mintperfekt Sensitiv

Gwarantuje ochronę przeciw próchnicą.
Działa antybakteryjnie, a także wzmacniająco na szkliwo.
Produkt posiada delikatny miętowy zapach, który zapewni uczucie orzeźwienia.

Składniki aktywne:
Xylitol wykazuje działanie antybakteryjne,a także hamuje atak kwasów, dzięki utrzymywaniu zasadowego pH śliny.
Glukonian wapnia wspiera mineralizację wrażliwych zębów.
Krzemionka niweluje płytkę nazębną, a także przywraca zębom naturalną biel.

**Sposób użycia:**
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Szczotkować zęby minimum 2 razy dziennie, nie połykać. Dla profesjonalnej higieny jamy ustnej stosować najlepiej razem z
przeciwpróchniczym płynem stomatologicznym. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem
lub lekarzem.

**Składniki:**

Sorbitol, Aqua (Water), Calcium Carbonate, Hydrated Silica, Xylitol, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Calcium Gluconate, Cellulose
Gum, Sodium Saccharin, Aroma (Flavor), Limonene.

**Wielkość opakowania:**

75 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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