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AJONA-Stomaticum koncentrat pasty do zębów 25ml
 

Cena: 12,50 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 ml

Postać -

Producent DR RUDOLF LIEBE NACHT.GMBH

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

AJONA

koncentrat pasty do zębów, dziąseł i języka

25ml

AJONA jest koncentratem pasty do zębów do codziennej higieny jamy ustnej. Dzięki swojej wysokowartościowej, nowoczesnej
recepturze posiadającej naturalne właściwości przeciwdziała próchnicy, paradontozie oraz nieprzyjemnemu zapachowi z ust. Już
podczas pierwszego czyszczenia zębów odczuwalne jest jej działanie.

WAŻNE: Nie posiada w składzie fluoru

Wszystkie najczęstsze problemy związane z zębami oraz dziąsłami są powodowane przez szkodliwe bakterie. AJONA już po 10
sekundach zwalcza około 99% bakterii powodujących próchnicę (mutans), zapalenie dziąseł (actinomycetemcomitans) oraz nieświeży
oddech (porphyromonas gingivalis). AJONA zwalcza wszystkie przyczyny problemów zanim zdąż powstać a przy okazji posiada niski,
bezpieczny dla szkliwa współczynnik ścieralności 30 RDA.

Wynik: zdrowe, czyste zęby, mocne dziąsła, świeży oddech oraz długo utrzymująca się bardzo przyjemna świeżość w ustach.

Nadaje się do codziennej pielęgnacji. Zapobiega i leczy. Badania wykazały o 20% skuteczniejsze działanie niż w innych pastach do
zębów. Hamuje krwawienie dziąseł działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo doskonale usuwa osady i chroni przed powstaniem płytki
nazębnej i kamienia, przyczyn powstania chorób. Poprawia mikroflorę jamy ustnej, likwiduje nieprzyjemny zapach z ust. Zalecana dla
kobiet w ciąży nie posiada w składzie fluoru. Nie zawiera konserwantów ani barwników.

Skład: (INCI) Calcium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Lauryl Sulfate, Bisabolol, Saccharin, Urea, Diammonium Phosphate, Algin,
Tricalcium Citrate, Glycerin, Aqua, Anethol, Citronellol, Eucalyptol, Eugenol, Geraniol, Linalool, Mentha viridis, Menthol, Thymol
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Nie zawiera konserwantów ani barwników, ani fluoru.

Sposób użycia

Zaleca się stosować dwa razy dziennie. Zęby należy czyścić przynajmniej przez trzy minuty, aby wysokowartościowe składniki mogły
wniknąć w głąb zęba i w pełni rozwinąć swoje właściwości.

Ajona to koncentrat!!!

Należy nałożyć na szczoteczkę ilość nie większą niż wielkość główki od zapałki. Czyścić jak tradycyjną pastą. Już po pierwszym użyciu
efekt jest zauważalny.
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