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Urgo, Dentilia - przeciwbólowy żel na ząbkowanie od 4
miesiąca życia, mukoadhezyjny żel na bazie naturalnych
składników (prawoślaz i rumianek), z aplikatorem
umożliwiającym masaż dziąseł, tubka, 10ml
 

Cena: 39,32 PLN

Opis słownikowy

Producent

Opis produktu
 

Mukoadhezyjny żel na bazie rumianku i prawoślazu przylega do dziąsła, a specjalna końcówka aplikatora umożliwia masaż, aby łagodzić
dolegliwości ząbkowania.

1. Masaż dziąseł Specjalna końcówka aplikatora umożliwia delikatny i higieniczny masaż dziąseł, aby zniwelować dyskomfort
wynikający z ząbkowania

2. Precyzja działania Mukoadhezyjny żel przylega do dziąseł, aby zmaksymalizować działanie preparatu i zapewnić komfort
podczas masażu.

3. Łagodzenie dolegliwości Formuła żelu, na bazie składników aktywnych, rumianku i prawoślazu, zmiękcza i koi dziąsła. W
rezultacie przekłada się to na zmniejszenie płaczliwości oraz poprawia komfort snu dziecka.

Zastosowanie

Urgo Dentilia przeznaczona jest dla dzieci od 3. miesiąca życia.

Przed użyciem umyj ręce i mocno wstrząśnij tubką.
Nie należy podawać żelu śpiącemu dziecku.
Zdejmij nakrętkę i delikatnie naciśnij tubkę, aby uzyskać na końcówce aplikatora małą kroplę produktu.
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Przed aplikacją produktu posadź dziecko lub trzymaj je pionowo.
Delikatnie masuj dziąsło końcówką aplikatora przez 10 do 15 sekund.
Po zakończeniu aplikacji, nadmiar produktu może być bezpiecznie połknięty.
Aby zapewnić optymalne działanie, produkt najlepiej stosować po posiłku lub przed snem.
Dla utrzymania właściwej higieny, końcówkę aplikatora można przemyć czystą, zimną wodą, trzymając aplikator skierowany w
dół.
Po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć tubkę nakrętką.
Stosować maksymalnie 6 razy dziennie. Jedno opakowanie starcza na około 70 aplikacji.

Składniki
Aqua ; Glycerin ; Carrageenan ; Cellulose Gum ; Croscarmellose Sodium ; Sodium Benzoate ; Sorbitol ; Anthemis Nobilis Flower Extract;
Althaea Officinalis Root Extract ; Potassium Sorbate ; Citric Acid; Alcohol (0,0002%).

Produkt o przyjemnym smaku, bez dodatku cukru oraz składników pochodzenia zwierzęcego.
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