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LACALUT AKTIV Płyn do płukania ust 300ml
 

Cena: 20,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

Producent N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład i działanie: 

MLECZAN GLINU - • zmniejsza krwawienie dziąseł
• działa ściągająco i przeciwzapalnie na dziąsła
• chroni przed tworzeniem się kamienia nazębnego

CHLORHEKSYDYNA - działa przeciwbakteryjnie
• działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie
w szczególności na bakterie próchnicotwórcze

FLUOREK GLINU - • zwiększa odporność uzębienia na próchnicę

BISABOLOL ( CZYNNY SKŁADNIK RUMIANKU) - • łagodzi stany zapalne dziąseł

ALANTOINA - • przyspiesza gojenie, działa łagodząco i regenerująco

AMINOFLUOREK (OLAFLUR) - • stymuluje proces remineralizacji szkliwa, zapobiegając powstawaniu próchnicy

OLEJKI ETERYCZNE - • zapewniają uczucie świeżości

Zawiera fluorek glinu – 225 ppm fluorku.
Nie zawiera alkoholu
Opis produktu:  Lacalut aktiv płyn do higieny jamy ustnej i zębów stanowi uzupełnienie codziennej pielęgnacji.
Chroni przed tworzeniem się kamienia nazębnego, jak również przed stanami zapalnymi dziąseł.
Płyn zawiera specjalną kompozycje aktywnych składników, której celem jest:

zmniejszenie ilości płytki nazębnej,
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ochrona przed krwawieniem dziąseł oraz
rozwojem próchnicy
Sposób użycia:  Płyn Lacalut aktiv przeznaczony jest do stosowania przed lub po myciu zębów a także niezależnie od ich mycia.
Przed myciem zębów – likwiduje osad bakteryjny, jedną z przyczyn parodontozy i próchnicy. Po umyciu zębów lub niezależnie od mycia
zębów – hamuje tworzenie się kamienia nazębnego. Polecany również do płukania jamy ustnej przez osoby używające protezy dla
lepszej pielęgnacji dziąseł.

Intensywnie płukać jamę ustną porcją ok. 10 ml preparatu przez ok. 30 sekund, a następnie wypluć. Po zastosowaniu nie płukać jamy
ustnej wodą.

Lacalut aktiv mogą stosować dzieci od 6 roku życia, jeżeli opanowały czynność płukania.
Status:  Kosmetyk
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