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EludrilCLASSIC Płyn do płukania jamy ustnej 200ml
 

Cena: 24,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

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

Opis produktu
 

Płytka nazębna jest to wielobakteryjna błonka, która odkłada się stopniowo, w sposób ciągły na powierzchni zębów. Jeśli płytka nazębna
nie jest całkowicie usuwana poprzez szczotkowanie zębów, prowadzi to w ciągu kilku dni do jej mineralizacji i utworzenia się kamienia
nazębnego ściśle przylegającego do powierzchni zębów. Obecność płytki nazębnej lub kamienia nazębnego jest głównym powodem
problemów z dziąsłami: może wywoływać zaczerwienienie lub podrażnienie dziąseł. EludrilCLASSIC zawiera składniki, które mają
właściwości oczyszczające. Pomagają utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej, zapobiegając tworzeniu się płytki nazębnej i kamienia
nazębnego.

Właściwości: • dzięki zawartości znanych składników o działaniu antybakteryjnym, EludrilCLASSIC wspomaga redukować rozwój płytki
nazębnej • wspomaga zapobiegać występowaniu po raz pierwszy lub pogorszeniu problemów z dziąsłami • może być stosowany jako
uzupełnienie zabiegów periodontologicznych lub implantologicznych

Sposób użycia: Stosować rano i wieczorem po szczotkowaniu zębów. Zaleca się stosowanie płynu do płukania jamy ustnej
EludrilCLASSIC przez okres 2 tygodni. Dorośli: odmierzyć za pomocą dołączonej miarki do 15 ml płynu i uzupełnić ciepłą wodą do
poziomu górnej kreski. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: odmierzyć za pomocą dołączonej miarki do 10 ml płynu i uzupełnić ciepłą wodą do
poziomu górnej kreski. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie połykać. Nie
stosować w przypadku znanej alergii na którykolwiek ze składników płynu. Nie stosować w ciąży lub w czasie karmienia piersią.
Przedłużone stosowanie może sporadycznie powodować brunatne przebarwienia zębów i języka, które znikają podczas szczotkowania.
W niektórych przypadkach może wystąpić zmiana smaku, która na ogół ustępuję po pewnym czasie stosowania płynu. Zawiera
chlorobutanol.

 Opakowanie: Koncentrat do rozcieńczania, butelka 200 ml

Dystrybutor: Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o., ul. Belwederska nr 20/22, 00-762 Warszawa - Polska

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

https://www.aptekaurtica.pl


 
Apteka Urtica

ul.Królowej Jadwigi 12, Kędzierzyn-Koźle
571-381-182

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

