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ELMEX Sensitive Professional Pasta do zębów, 75 ml
 

Cena: 20,40 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać pasta do zęb.

Producent COLGATE-PALMOLIVE (POLAND) SP. Z O. O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Elmex® Sensitive Professional to przebadana klinicznie pasta do zębów, która zapewnia skuteczną i natychmiastową* ulgę w
nadwrażliwości zębów - zamknięcie kanalików zębinowych. 

Terapeutyczna pasta do zębów wrażliwych elmex® Sensitive Professional zapewniająca natychmiastową* ulgę w nadwrażliwości.
Wyjątkowa receptura Pro-Argin z technologią używaną przez stomatologów do znoszenia nadwrażliwości zębiny u pacjentów zapewnia
klinicznie potwierdzoną ulgę w bólu spowodowanym nadwrażliwością zębiny, uszczelniając i zamykając otwarte kanaliki zębinowe.

*Natychmiastowa ulga przy aplikacji opuszką palca bezpośrednio na nadwrażliwe miejsce i wmasowywanie pasty przez 1 minutę.

Działanie:
- Natychmiastowe zniesienie nadwrażliwości: elmex® Sensitive Professional zamyka kanaliki zębinowe, w których są zakończenia
nerwów, dzięki czemu blokuje ból.
- Długrotrwałe zniesienie dolegliwości bólowych: Przy regularnym użyciu pasta ta buduje długotrwałą barierę ochronną przeciw
nadwrażliwości.

Sposób użycia:
Dla uzyskania natychmiastowej ulgi pastę nakładać na powierzchnię nadwrażliwego zęba opuszką palca i delikatnie wmasowywać przez
1 minutę. Po każdym użyciu zakręcić tubkę.
U dzieci poniżej dwunastu lat nie nakładać pasty opuszką palca dla uzyskania natychmiastowej ulgi. 

Dla uzyskania długotrwałej ulgi, nakładać na miękką szczoteczkę do zębów i szczotkować wszystkie powierzchnie zębów, gdzie
występuje nadwrażliwość. Szczotkować 2 razy dziennie. 

Nadwrażliwość zębów może być spowodowana przez inny problem. W przypadku przedłużającego się bólu, należy skontaktować się ze
stomatologiem. U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminimalizować
ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem.
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Składniki:
Calcium Carbonate, Aqua, Sorbitol, Bicarbonate, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Monofluorophosphate (1450 ppm F¯), Aroma, Cellulose
Gum, Sodium Bicarbonate, Tetrasodium Pyrophosphate, Titanium Dioxide, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin, Xantan Gum, Limonene,
Zawiera: monofluorofosforan sodu (1450 ppm F¯), Substancja czynna: Arginina 8%

Opakowanie: 75 ml
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