
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

GUM Paroex 0,06% Pasta do zębów 75ml
 

Cena: 19,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie

Postać -

Producent GUM

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa:  GUM Paroex 0,06% Pasta do zębów 
Opakowanie:  75ml
Właściwości: 

- Pomaga ograniczyć gromadzenie się płytki nazębnej

- Przynosi ulgę wrażliwym dziąsłom

- Pomaga w utrzymaniu tkanek dziąseł w dobrym stanie

- Podwójne działanie zwalczające płytkę atakuje istniejącą płytkę bakteryjną i powstrzymuje rozwój nowych bakterii

- Bez alkoholu i SLS, które mogą podrażniać dziąsła i powodować owrzodzenie jamy ustnej

- Świeży miętowy smak

- Aloes, który pomaga odżywić i ukoić tkanki jamy ustnej

- Zawiera witaminę E, skuteczny antyoksydant;
pro-witaminę B5 pomagająca w rewitalizacji błony śluzowej jamy ustnej oraz fluor, który pomaga zapobiegać powstawaniu ubytków i
wzmacnia szkliwo
Opis produktu:  Jeżeli cierpisz na krwawienie lub stan zapalny dziąseł to nie jesteś sam - około 70% osób ma problemy z dziąsłami na
pewnym etapie życia. Wczesne kontrolowanie wszelkich objawów choroby dziąseł jest bardzo ważne, ponieważ może to prowadzić do
poważniejszych chorób. Dobrą wiadomością jest to, że opracowaliśmy specjalną gamę rozwiązań, które pomogą utrzymać zdrowe
dziąsła. GUM® Paroex® nie tylko atakuje istniejącą płytkę nazębną: zapobiega tworzeniu się nowej płytki nazębnej. "Utrzymując płytkę
nazębną pod kontrolą, seria Paroex® zapobiega pojawianiu się nowych problemów" Bez względu na to, czy masz chore dziąsła, czy po
prostu chcesz zapewnić swoim ustom maksymalną ochronę i zmniejszyć ryzyko problemów w przyszłości, pasta do pielęgnacji GUM®
Paroex® 0,06% da Twoim dziąsłom opiekę, której potrzebują. Wystarczy nałożyć pastę na miękką szczoteczkę i myć zęby po każdym
posiłku lub co najmniej dwa razy dziennie przez trzy minuty.
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