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Dropingo płyn do stosowania w jamie ustnej, 10 ml
 

Cena: 22,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Dropingo płyn barwiący osad nazębny pomaga zweryfikować dokładne umycie zębów i ma przyjemny owocowy smak. Po zastosowaniu
preparatu płytka nazębna (osad nazębny) zostaje wybarwiona na niebieski kolor, uwidaczniając miejsca wymagające dokładnego
czyszczenia. Po prawidłowym wyszczotkowaniu zębów zabarwienie znika, jednocześnie usunięta zostaje płytka nazębna.

Produkt polecany dla dzieci w celu wskazania niedoczyszczonych miejsc i motywacji do starannej higieny jamy ustnej, a także dla
dorosłych chcących poprawić technikę szczotkowania zębów.

Sposób użycia:
Nanieść 2 krople na język. W celu rozprowadzenia preparatu przepłukać usta wodą i wypluć.
Można również sporządzić roztwór dodając 2 krople płynu do 15 ml wody.
Płytka nazębna wybarwi się na niebiesko. Następnie szczotkować zęby do usunięcia zabarwienia.
Stosować przed umyciem zębów.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, które mają opanowaną czynność płukania i wypluwania płynu oraz dla osób
dorosłych.
Stosowanie płynu przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia.

Przeciwwskazania:
Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.
Płyn zawiera barwnik spożywczy, który może zabarwiać niektóre wypełnienia i elementy aparatów ortodontycznych. Nie jest zalecany
dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne.

Skład:
Aqua, Xylitol, Sodium Benzoate/ Potassium Sorbate, CI 42090, Parfum, Citric Acid.
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Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 ̊C. Nie chłodzić, nie zamrażać. Przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

Postać: krople, 10 ml
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