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ECODENTA Cosmos Organic past.trusk.dzieci
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka

Opakowanie

Producent ELEVITA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

Opis produktu
 

O produkcie
Ecodenta pasta do zębów dla dzieci o smaku poziomki z ekstraktem z marchwi i z wapniem 75 ml..

Pasta do zębów dla dzieci o zapachu poziomki z ekstraktem marchwi i Kalident stworzona specjalnie do pielęgnacji dziecięcych ząbków.
Pasta nie zawiera ostrych materiałów ściernych delikatnie oczyszcza i ochrania dziecięce ząbki przed mikropęknięciami, próchnicą,
wzmacnia szkliwo nazębne. Ekstrakt marchwi obniża wrażliwość dziąseł i jest niezbędnym składnikiem dla zachowania ich zdrowia.

Składniki aktywne:
Ekstrakt marchwii – posiada działanie przeciwzapalne, przyśpiesza gojenie drobnych uszkodzeń.
Kalident – hydroksyapatyt występuje w przyrodzie w postaci minerałów, jest nieorganicznym składnikiem kości i zębów. Kalident –
źródło naturalnego wapnia, wzmacnia szkliwo, wypełnia mikropęknięcia i zarysowania. Ma taki sam skład jak szkliwo nazębne,
przywraca mineralizację szkliwa, a tym samym zapobiega powstaniu próchnicy zębów.

Sposób użycia:
Niewielką ilość pasty nanosimy na szczoteczkę, następnie okrężnymi ruchami czyścimy zęby przez 2-3 minuty. U dzieci poniżej 6 roku
życia stosujemy jednorazowo ilość pasty wielkości ziarnka grochu.
Składniki/Ingredients (INCI):
Aqua*, Glycerin* (roślinna gliceryna), Hydrated Silica*, Calcium Hydroxyapatite* (Kalident), Sodium Cocoyl Glutamate*, Cellulose Gum*,
Aroma (aromat poziomki), Daucus Carota Sativa (Carrot) Extract* (ekstrakt marchwii), Chlorhexidine Digluconate, Sodium saccharin, CI
16255.
* – 97% ECOCERT lub ekologiczne składniki pochodzenia naturalnego
Objętość: 75 ml/2.5 fl.oz
Numer partii i termin przydatności do użycia podane na opakowaniu

Przeznaczenie
Pasta do zębów marki EcoDenta to produkt przeznaczony dla dzieci do codziennej pielęgnacji jamy ustnej, zapewniający oczyszczenie
oraz odświeżenie.
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Stosowanie
Niewielką ilość pasty nanieść na szczoteczkę, następnie okrężnymi ruchami czyścić zęby przez 2-3 minuty.
Zęby należy myć nie mniej niż dwa razy na dobę.

Uwagi
Przetestowane przez odontologów i zatwierdzone przez Uniwersytet Medyczny w Kownie.
Produkt stworzony przy współpracy z dentystami.

Producent: BIOK Laboratorija, Litwa

Kraj pochodzenia: Litwa

 

Galeria
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