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Dentosept A Mini, spray, 30ml
 

cena: 23,07 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji kosmetyk

Opis produktu
 

Dentosept A Mini o smaku malinowym przygotowany zosta? w trosce o zdrowie i w?a?ciw? piel?gnacj?
dzi?se? i b?ony ?luzowej najm?odszych. Preparat jest polecany, gdy w?a?ciwa higiena jamy ustnej odgrywa
znacz?c? rol? w utrzymaniu b?ony ?luzowej w odpowiedniej kondycji, np. w przypadku podra?nie?
spowodowanych: aftami, ple?niawkami, bolesnym z?bkowaniem, noszeniem aparatów ortodontycznych oraz
innymi dolegliwo?ciami np. sw?dzeniem i pieczeniem dzi?se? u najm?odszych. Preparat zapewnia równie?
odpowiedni? piel?gnacj? jamy ustnej w przypadku wyrzynania si? z?bów sta?ych u dzieci.
Wygodny aplikator pozwala w ?atwy sposób dotrze? do wszystkich miejsc w jamie ustnej. Dzi?ki formie
spray’u preparat aplikuje si? precyzyjnie i delikatnie, bez dodatkowego podra?nienia bolesnych miejsc.

Oktenidyna oraz cytrynian cynku wykazuj? dzia?anie antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Pomagaj?
zachowa? czysto?? i zapobiegaj? tworzeniu si? stanów zapalnych.

Gliceryna tworzy ochronn? warstw? na b?onie ?luzowej oraz zapewnia jej prawid?owe nawil?enie. 

Pantenol oraz witaminy B2 i B3 zawarte w preparacie piel?gnuj? i przyspieszaj? regeneracj? b?ony ?luzowej
jamy ustnej.

Olejek mi?towy oraz wyci?g z eukaliptusa od?wie?a i oczyszcza jam? ustn? oraz dzia?a ch?odz?co i koj?co. 

Ksylitol zapewnia skuteczn? ochron? z?bów przed próchnic?.

Wskazania
 Stosuje si? w przypadku:
aft,
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ple?niawek,
bolesnego z?bkowania,
noszenia aparatów ortodontycznych,
dolegliwo?ci takich jak: ?wi?d i pieczenie dzi?se? u najm?odszych,
wyrzynania si? z?bów sta?ych u dzieci.

Dawkowanie
 poni?ej 1 roku: 1 doza na ka?d? stron? dzi?se? do 3 x dziennie
1 rok - 3 lata: 1 doza na ka?d? stron? dzi?se? do 3-4 x dziennie
4 lata - 12 lat: 2 dozy na ka?d? stron? dzi?se? do 3-4 x dziennie
powy?ej 12 lat: 3 dozy na ka?d? stron? dzi?se? do 5 x dziennie
Przez ok. 15 minut po zastosowaniu nie spo?ywa? posi?ków ani napojów.
Nie przekracza? zalecanej porcji.

Sk?ad
Aqua, PropyleneGlycol, Xylitol, Glycerin, Panthenol, Ethylhexyglycerin, Laureth-9, Poloxamer-188, PEG-35
CastorOil, SodiumAscorbate, SodiumLauroylSarcosinate, SodiumSaccharin, Octenidine HCI, Menthol,
MenthaPiperitaOil, Eucalyptol, ZincCitrate, Riboflavin, Niacinamide, Aroma.
Przebadany dermatologiczne.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadrwa?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Podmiot odpowiedzialny
 Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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