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ZIAJA MINTPERFEKT SENSITIV PŁYN ZMNIEJSZAJĄCY
NADWRAŻLIWOŚĆ, 500 ML
 

Cena: 10,53 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 500 ml

Postać płyn do płukania

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

Opis produktu
 

ZIAJA MINTPERFEKT SENSITIV PŁYN STOMATOLOGICZNY ZMNIEJSZAJĄCY NADWRAŻLIWOŚĆ, 500 ML

**Wskazania:**

Płyn do płukania jamy ustnej bez alkoholu, z naturalną betainą, azotanem potasu, aminofluorkiem i fluorkiem sodu - system
wyselekcjonowanych substancji o aktywności redukującej nadwrażliwość. Wzmacnia szkliwo, chroni dziąsła i odsłonięte szyjki zębowe
oraz zapobiega odkładaniu bakteryjnej płytki nazębnej. Produkt stosowany w higienie jamy ustnej i zębów, zawiera 0,025 jonów F-. 

**Opis działania:**

Płyn stomatologiczny zmniejszający nadwrażliwość, Ziaja Mintperfekt Sensitiv

Oczyszcza jamę ustną oraz przestrzenie międzyzębowe z osadów, dzięki czemu niweluje nieprzyjemny zapach z ust.
Minimalizuje nadwrażliwość.
Wzmacnia szkliwo, chroni dziąsła oraz odsłoniętą szyjkę zębową.
Zapobiega odkładaniu bakteryjnej płytki nazębnej.
Płyn uzupełnia działanie pasty do zębów, dociera do miejsc trudno dostępnych dla szczoteczki.
Kosmetyk posiada łagodny, miętowy aromat, dzięki czemu odświeża oddech, zapewniając uczucie czystości.
Bez alkoholu.
Preparat testowany stomatologicznie.
Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem.

Składniki aktywne: naturalna betaina, fluor i azotan potasu, które gwarantują ochronę przed nadwrażliwością, osłaniają szkliwo i dziąsła
przed bakteriami, a także kwaśnymi o zimnymi pokarmami.
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**Sposób użycia:**

Odmierzyć około 2/3 pojemności zakrętki płynu stomatologicznego, zmniejszającego nadwrażliwość, Ziaja Mintperfekt Sensitiv. Płukać
jamę ustną przez około 30 sekund.

Nie rozcieńczać.
Używać 2-3 razy dziennie po szczotkowaniu zębów.
Nie połykać, nie płukać jamy ustnej wodą.
Dla profesjonalnej higieny jamy ustnej najlepiej stosować razem z pastą stomatologiczną zmniejszającą nadwrażliwość.

**Składniki:**

Aqua (Water), PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Betaine, Propylene Glycol, Olaflur, Sodium Fluoride, Potassium Nitrate, Sodium
Saccharin, Sodium Benzoate, Aroma (Flavor), Limonene, Eugenol, Citric Acid, CI 17200 (D&C Red No. 33).

**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.

Zespół Vital-shop.pl

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.vital-shop.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

