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ELUDRIL CARE Płyn do pł.jamy ustnej p/płyt
 

Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 500 ml

Producent PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA SP. Z
O.O.

Rejestracja KOSMETYKI

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Eludril Care, płyn do codziennej higieny jamy ustnej, 500 ml

Opis
Eludril Care

Płyn do codziennej higieny jamy ustnej – dzięki oczyszczającym właściwościom chlorheksydyny i chlorku cetylopirydyny pomaga w
codziennym utrzymywaniu dobrej higieny jamy ustnej i ogranicza odkładanie się płytki nazębnej, dzięki czemu utrzymuje dziąsła w
dobrej kondycji.

Skład według INCI
Water (Aqua), Propylene Glygol, Xylitol, Glycerin, Cetylpyrydinium Chloride, Flavor (Aroma), Lactic Acid, Limonene, Peg-40 Hydrogenated
Castor Oil, Potassium Acesulfame, Cl16255, Sodium Propionate.

Właściwości
Płyn do codziennej higieny jamy ustnej, Eludril Care

Pomaga zapobiegać i ograniczać tworzenie się płytki nazębnej.
Pomaga w codziennym utrzymywaniu dobrej higieny jamy ustnej.
Sprawia, że twoje dziąsła są zdrowe, gładkie i mniej wrażliwe.
Miętowy smak odświeża oddech.
Może być stosowany codziennie.

Składniki aktywne: chlorheksydyna, chlorek cetylopirydyny.

Przeznaczenie
Codzienna higiena jamy ustnej zapobiegająca tworzeniu się płytki nazębnej, także dla osób użytkujących protezy, implanty i aparaty
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 ortodontyczne.

Stosowanie
Płyn do codziennej higieny jamy ustnej, Eludril Care jest gotowy do użycia. Płukać jamę ustną przez 30 sekund za pomocą 15 ml
nierozcieńczonego płynu (10 ml dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat).

Uwagi
Nie połykać.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W niektórych przypadkach może wystąpić zmiana smaku, która ustępuje po dłuższym stosowaniu produktu.
Testowany pod kontrolą odontologiczną i pediatryczną.

Producent
PIERRE FABRE
Belwederska 20/22
Warszawa

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

