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ELGYDIUM CLINIC PERIOBLOCK PRO Pasta do zębów
przeciw podrażnieniom dziąseł 50ml
 

Cena: 23,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

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

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład: Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Cellulose Gum, Carrageenan, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Allantoine, Chlorhexidine
Digluconate, Aroma, Glycyrrhetinic Acid, Hexylene Glycol, Lactic Acid, Limonene, Potassium Acesulfame, Sodium Cocoyl Apple
AminoAcids, Sucralose, Tetrasodium Glutamate Diacetate.
Opis produktu:  Pasta do zębów ELGYDIUM Perioblock Pro została stworzona w celu zminimalizowania ryzyka powstawania chorób
dziąseł. Dzięki składnikom aktywnym pasta ELGYDIUM Perioblock Pro działa antybakteryjnie i łagodząco. Pasta ELGYDIUM Perioblock
Pro pomaga zmniejszyć objawy podrażnień, zaczerwienienie, krwawienie i wrażliwość dziąseł. Pasta do zębów ELGYDIUM Perioblock
Pro zawiera:

diglukonian chlorheksydyny 0,12% o działaniu antybakteryjnym wspomaga redukcję i ogranicza odkładanie się płytki nazębnej, która jest
główną przyczyną próchnicy oraz chorób dziąseł,
kwas glicyretynowy znany ze swoich właściwości łagodzących, pomaga zachować komfort podczas szczotkowania i wzmacnia
osłabione dziąsła.
Sposób użycia:  Antybakteryjna pasta do zębów ELGYDIUM Perioblock Pro przeznaczona jest do stosowania okresowego. W przypadku
wystąpienia podrażnień dziąseł należy stosować pastę szczotkując zęby od 2 do 3 razy dziennie lub po każdym posiłku przez okres 1
miesiąca. W tym okresie pasta skutecznie redukuje ilość zalegającej płytki nazębnej i pozwana na zminimalizowanie bolesnych
dolegliwości. Pasta do zębów ELGYDIUM Perioblock Pro przeznaczona jest do stosowania dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
Lekarz stomatolog może dodatkowo zalecić stosowanie miękkiej szczoteczki do zębów i odpowiedni antybakteryjny płyn do płukania
ust.
Status:  wyrób medyczny

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.galenlodz.pl
http://www.tcpdf.org

