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GUM Pasta do zębów PAROEX 0,12% CHX 75ml
 

Cena: 14,64 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent SUNSTAR EUROPE S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

GUM Sunstar Paroex 0,12% CHX pasta do zębów 75ml

GUM SUNSTAR PAROEX 0,12 CHX - pasta (żel) do intensywnego zwalczania chorób dziąseł i przyzębia dla optymalnego zdrowia jamy
ustnej.

Kiedy stosować pastę?

  krwawienie i zapalenie dziąseł oraz paradontoza,
  odleżyny po pracach protetycznych i ortodontycznych,
  do profesjonalnej kontroli płytki nazębnej, aby poprawić zdrowie podrażnionej tkanki przyzębia,
  idealna zarówno przed jak i po zabiegach operacyjnych, ekstrakcji zębów i osadzeniu implantów,
  odbudowuje tkanki dziąseł, zwalczając również afty, pleśniawki, nadżerki i inne odczyny zapalne.

Działanie

Chlorheksydyna (0,12% CHX) - posiada udowodnione właściwości redukujące płytkę bakteryjną oraz pomaga odbudować zdrową tkankę
dziąseł. Ma szerokie działanie antyseptyczne, długotrwale hamuje powstawanie oraz rozwój szkodliwych bakterii odpowiedzialnych za
tworzenie się płytki bakteryjnej oraz problemy chorób przyzębia.

Chlorek cetylopirydyniowy - neutralizuje i wiąże się z toksycznymi prozapalnymi lipopolisacharydami uwalnianymi podczas rozkładu
bakterii. Zwiększa moc antybakteryjną chlorheksydyny (CHX). Niższa zawartość CHX w paście jest tak efektywna jak produkty z wyższą
jej zawartością. Korzyścią są mniejsze skutki uboczne (np. przebarwianie).

Witamina E - jeden z najpotężniejszych antyutleniaczy, aby pomóc zneutralizować wolne rodniki atakujące komórki tkanki dziąseł.

Aloe Vera - uśmierza ból oraz łagodzi podrażnienia tkanek.

Prowitamina B5 - środek tonizujący, pomagający rewitalizować śluzówkę.Pasta nie zawiera żadnych pieniących środków anionowych.
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Pastę należy stosować nie dłużej niż 14 dni.

Pojemność

75 ml

Skład

Glycerin, Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethylcellulose, Panthenol, Aroma, Cocamidopropyl
Betaine, Tocopherol, Sodium Saccharin, Sodium Methylparaben, Aloe Barbadensis, Chlorhexidine Digluconate, Cetylpyridinium Chloride,
CI 42090, Limonene.
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