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MERIDOL pasta do zębów, 75 ml
 

Cena: 23,00 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent RADA SP.J.A.RUTKOWSKI

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pasta Meridol to produkt do codziennego stosowania pomagający walczyć z przyczynami zapalenia dziąseł - bakteriami znajdującymi
się poniżej linii dziąseł. Jej delikatna jak balsam formuła posiada kojące działanie, które utrzymuje zęby oraz dziąsła czyste i zdrowe.
Podwójnie aktywne działanie zapewnia natychmiastową i długotrwałą skuteczność. 

Wyjątkowe połączenie składników aktywnych o działaniu antybakteryjnym - aminofluorku i fluorku cynawego - selektywnie walczy z
przyczynami zapalenia dziąseł, a nie samymi objawami.

- Aminofluorek - wiąże jony cyny i transportuje je prosto na linię dziąseł gdzie są one uwalniane i wymieniane na jony wapnia ze śliny.

- Jony cyny - chronią dziąsła przed bakteriami zmniejszając ich liczbę i hamując powstawanie płytki nazębnej wzdłuż linii dziąseł.

Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Stosowanie pasty meridol ochrona dziąseł pomaga zapobiegać problemom jamy ustnej jak:
- Zapalenie dziąseł
- Krwawienie dziąseł
- Recesja dziąseł
- Zapalenie przyzębia
- Osadzanie się płytki nazębnej i próchnica
- Powstawanie próchnicy

Właściwości:
- Walczy z przyczynami zapalenia dziąseł.
- Walczy z krwawieniem dziąseł.
- Zawiera antybakteryjne składniki.
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- Ochrona i redukcja bakterii na linii dziąseł.
- Delikatność balsamu i skuteczna walka z płytką nazębną.
- Zapewnia ochronę przed próchnicą.
- Utrzymuje naturalną równowagę flory w jamie ustnej.

Składniki:
Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Silica Dimethyl Silylate, Hydroxyethylcellulose, Cocamidopropyl Betaine, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil,
Aroma, Sodium Gluconate, Limonene, PEG-3 Tallow Aminopropylamine, Olaflur, Stannous Fluoride, Sodium Saccharin, Potassium
Hydroxide, Hydrochloric Acid, CI 74160, Zawiera: Olaflur (aminofluorek) i fluorek cyny (II). Zawartość fluoru 1400 ppm

Opakowanie: 75 ml
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