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Dentosept A Mini spray 30 ml
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Dentosept A Mini, spray, ulga na afty, pleśniawki i bolesne ząbkowanie, 30 ml

Opis
Dentosept A Mini
Spray, ulga na sfty, pleśniawki i bolesne ząbkowanie.
Smak malinowy.

Skład według INCI
Aqua, Propylene Glycol, Xylitol, Glycerin, Panthenol, Ethylhexyglycerin, Laureth-9, Poloxamer-188, PEG-35 CastorOil, Sodium Ascorbate,
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Saccharin, Octenidine HCI, Menthol, Mentha Piperita Oil, Eucalyptol, Zinc Citrate, Riboflavin,
Niacinamide, Aroma.

Właściwości
Spray, ulga na afty, pleśniawki i bolesne ząbkowanie, Dentosept A Mini, dba o zdrowie i odpowiednią pielęgnację dziąseł i błony śluzowej
najmłodszych.
Oktenidyna oraz cytrynian cynku działają antybakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo, pomaga zachować czystość, a także zapobiega
tworzeniu się stanów zapalnych.
Gliceryna obecna w kosmetyku tworzy warstwę ochronną na błonie śluzowej oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia.
Pantenol oraz witaminy B2 i B3 przyspieszają regenerację błony śluzowej jamy ustnej.
Dzięki zawartości olejku miętowego oraz wyciągu z eukaliptusa produkt działa oczyszczająco i odświeżająco na jamę ustną oraz chłodzi
i koi.
Ksylitol gwarantuje skuteczną ochronę zębów przed próchnicą.

Kosmetyk posiada wygodny aplikator, który umożliwia w łatwy sposób aplikowanie preparatu do wszystkich miejsc w jamie ustnej.
Dzięki formie spray'u produkt można zaaplikować delikatnie i precyzyjnie, bez podrażniania obolałych miejsc.
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 Przeznaczenie
Preparat polecany w przypadku:
aft,
pleśniawek,
bolesnego ząbkowania,
noszenia aparatów ortodontycznych,
dolegliwości takich jak: świąd i pieczenie dziąseł u najmłodszych,
wyrzynania się zębów stałych u dzieci.

Stosowanie
Spray, ulga na afty, pleśniawki i bolesne ząbkowanie, Dentosept A Mini, stosować:

Poniżej 1 roku
1 doza na każdą stronę dziąseł do 3 x dziennie
1 rok - 3 lata
1 doza na każdą stronę dziąseł do 3-4 x dziennie
4 lata - 12 lat
2 dozy na każdą stronę dziąseł do 3-4 x dziennie
powyżej 12 lat
3 dozy na każdą stronę dziąseł do 5 x dziennie
Przez ok. 15 minut po zastosowaniu nie spożywać posiłków ani napojów.

Uwagi
Dentosept A Mini może być bezpiecznie stosowany przez kobiety od pierwszych tygodni ciąży.
Bezpieczny dla diabetyków.

Produkt przebadany dermatologicznie.
Przechowywanie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Do stosowania bez ograniczeń wiekowych.

Opakowanie:
30ml

Producent
PHYTOPHARM
Klęka 1
Nowe Miasto nad Warta

 

Galeria
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