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Dentosept FAST spray, 30 ml
 

Cena: 28,25 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Dentosept® FAST środek higieniczno-kosmetyczny przynoszacy ulgę dla podrażnionych dziąseł i pielęgnujący błony śluzowej jamy
ustnej i dziąseł.

Forma spray’u w szybki, łatwy i dyskretny sposób pozwala reagować na potrzeby dziąseł zawsze, kiedy zachodzi taka potrzeba.
Aplikator umożliwia precyzyjną i wygodną aplikację w dowolnym miejscu jamy ustnej.

Preparat polecany w przypadkach, gdy prawidłowa higiena odgrywa znaczącą rolę w utrzymaniu błony śluzowej jamy ustnej we
właściwej kondycji, zwłaszcza: podczas zwiększonej skłonności do podrażnień, podczas występowania mikrouszkodzeń, po ekstrakcji
zęba oraz po innych zabiegach stomatologicznych. 

Dentosept® FAST działa na dziąsła i błonę śluzową jamy ustnej:

antybakteryjnie,
kojąco,
wspomaga regenerację dziąseł,
wspiera utrzymanie świeżego oddechu, również w przypadku halitozy,
poprawia komfort osób z powodu suchości w ustach.

 

Chlorheksydyna działa antybakteryjnie, wspomaga i pielęgnuje błonę śluzową jamy ustnej, zabezpieczając ją przed tworzeniem się
stanów zapalnych.

Wyciąg z szałwii działa ściągająco i wspomaga działanie antybakteryjne.
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Witaminy B2 i B3 wspomagają regenerację dziąseł.

Gliceryna tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej oraz zapewnia jej odpowiednie nawilżenie. 

Olejek miętowy i wyciąg z eukaliptusa wspomaga oczyszczanie jamy ustnej oraz działa odświeżająco.

Cytrynian cynku wzmacnia działanie odświeżające.

Ksylitol chroni szkliwo zębów przed próchnicą.

Sposób użycia i dawkowanie:
Dzieci 6-12 lat: 2 dozy na każda stronę dziąseł do 5 razy dziennie.
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: 3 dozy na każdą stronę dziąseł do 5 razy dziennie.

Przez ok. 30 minut po zastosowaniu nie spożywać posiłków ani napojów.
Może być bezpiecznie stosowany przez kobiety od pierwszych tygodni ciąży.
Bezpieczny dla diabetyków.
Przebadany dermatologicznie. 

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład:
Aqua, Xylitol, Glycerin, Laureth-9, Poloxaer-188, PEG-35 CastorOil, Chlorhexidinedigluconate, SodiumLauroylSarcosinate,
SodiumSaccharin, SodiumAscorbate, SalviaofficinalisExtract, MenthapiperitaOil, Menthol, Eucalyptol, ZincCitrate, Riboflavin,
Niacinamide, Aroma.

Opakowanie: spray; 30 ml
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