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APEIRON AUROMERE Pasta do zębów z 24 ziół
Ajurwedyjskich HPV bez mięty, bez fluoru, wegańska 75 ml
 

Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Apeiron

Rodzaj rejestracji Inny produkt

Opis produktu
 

WskazaniaAPEIRON AUROMERE Pasta do zębów z 24 ziół Ajurwedyjskich HPV bez mięty, bez fluoru, wegańska, CERTYFIKOWANA 75
mlŁagodnie substancje ścierające z naturalnych minerałów delikatnie usuwają płytkę bakteryjną, nawet z wrażliwych zębów,
zapobiegając w ten sposób powstawaniu ubytków, kamienia nazębnego i paradontozie. Pasta wzmacnia i koi wrażliwe, podatne na
podrażnienia dziąsła oraz odświeżają oddechDziałanieZiołowa pasta do zębów hpc – kompatybilna z leczeniem homeopatycznym, nie
zawiera mięty – z 24 wyciągami z ziół ajurwedyjskich.Idealnie zadbane zęby – długotrwała świeżośćDzięki pominięciu składników takich
jak olejek miętowy, eukaliptus czy mentol, ta pasta nadaje się również do stosowania podczas leczenia homeopatycznego.Zdrowe i
piękne zęby to cenny atut, o który trzeba dbać codziennie. Pasta ziołowa Auromère® łączy cenne ekstrakty z ziół i roślin dla wzorowej
higieny jamy ustnej i zębów. Łagodnie substancje ścierające z naturalnych minerałów delikatnie usuwają płytkę bakteryjną, nawet z
wrażliwych zębów, zapobiegając w ten sposób powstawaniu ubytków, kamienia nazębnego i paradontozie. Wyciągi z miodly indyjskiej i
drzewa arakowego, goździk i lukrecja wspierają naturalną florę w jamie ustnej. Głożyna pospolita, strączyn żółty, akacja, ukęśla indyjska i
barleria wzmacniają i koją wrażliwe, podatne na podrażnienia dziąsła. Cejloński cynamon oraz olejki z tymianku i anyżu odświeżają
oddech oraz nadają paście przyjemnego smaku.Zalecana jest do codziennego stosowania, również przez dzieci; nie zawiera żadnych
wypełniaczy, surfaktantów ani dodanego fluoru.SkładCalcium Carbonate, Aqua, Glycerin, Sorbitol, Glyzyrrhiza glabra bark*, Silica, Melia
azadirachta bark*, Salvadora persica root*, Punica granatum pericarp*, Zizyphus jujuba fruit*, Syzygium jambolana bark*, Eugenia
caryophyllus bark*, Juglans regia shell*, Barleria prionitis bark*, Prunus amygdalus shell*, Terminalia sericea nut*, Quercus infectoria
bark*, Zanthoxylum americanum bark*, Zanthoxylum alatum bark*, Caesalpinia sappans bark*, Rubia cordifolia bark*, Acacia catechu
bark*, Smilax aristolochiaefolia bark*, Cinnamomum ceylanicum bark*, Mimusops elangi bark*, Anacyclus pyrethrum bark*, Carum
copticum flower*, Geranium maculatum flower*, Thymus vulgaris seed*/, Pimpinella anisum seed, Chondrus crispus*, Sodium Benzoate
* extract  oil
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