
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

LACALUT Sensitive Płyn do płukania ust 300ml
 

Cena: 19,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać -

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

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład i działanie:  Aqua, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,Olaflur, Aroma, Potassium Chloride, Aluminum Lactate, Chlorhexidine
Digluconate, Aspartame, Propylene Glycol, CI 42051, CI 18965. Zawiera is(hydroxyethyl)aminopropyl-
Nhydroxyethyloctadecylaminedihydrofluoride (aminofluorek).

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

CHLORHEKSYDYNA - • 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

FLUOREK SODU AMINOFLUOREK - • zwiększają odporność uzębienia na próchnicę
• tworzą na powierzchni zębiny ochronna warstwę eliminując dolegliwości bólowe występujące pod wpływem bodźców zewnętrznych

OLEJKI ETERYCZNE - • zapewniają uczucie świeżości
Opis produktu:  Lacalut sensitive płyn do higieny jamy ustnej i zębów stanowi uzupełnienie codziennej pielęgnacji. Chroni przed
nadwrażliwością zębów, tworzeniem się kamienia nazębnego oraz chroni przed próchnicą.
Sposób użycia:
Stosować przed lub po myciu zębów, a także niezależnie od ich mycia.

Przed myciem zębów – likwiduje ich nadwrażliwość i ułatwia bezbolesne szczotkowanie. Usuwa przy tym osad
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bakteryjny – jedną z przyczyn próchnicy i parodontozy.

Po umyciu zębów lub niezależnie od mycia zębów – hamuje tworzenie się kamienia nazębnego.

Przy bardzo wrażliwych zębach Lacalut sensitive można stosować kilka razy dziennie.

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