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APEIRON AUROMERE Pasta do zębów z 24 ziół
Ajurwedyjskich łagodna, wegańska, bez fluoru 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 łagodna, wegańska, bez fluoru CERTYFIKOWANA 75
mlSkrzynia skarbów pełna aktywnych substancji ziołowych – 24 efektywne ekstrakty połączone w jednej paście do zębów.Zdrowe i
piękne zęby to cenny atut, o który trzeba dbać codziennie. Miodla indyjska, goździk, lukrecja i olejek z zielonej mięty przeciwdziałają
powstawaniu płytki nazębnej i bakteriom powodującym ubytki.DziałanieSkrzynia skarbów pełna aktywnych substancji ziołowych – 24
efektywne ekstrakty połączone w jednej paście do zębów.Zdrowe i piękne zęby to cenny atut, o który trzeba dbać codziennie. Miodla
indyjska, goździk, lukrecja i olejek z zielonej mięty przeciwdziałają powstawaniu płytki nazębnej i bakteriom powodującym ubytki.
Głożyna pospolita, strączyn żółty, ukęśla indyjska i barleria wzmacniają i koją wrażliwe, podatne na podrażnienia dziąsła. Drobne
cząsteczki ścierające delikatnie czyszczą zęby i usuwają szkodliwą płytkę nazębną.Unikalny i bardzo przyjemny smak zawdzięczamy
między innymi tymiankowi, mięcie i cejlońskiemu cynamonowi. Ziołowa pasta do zębów Auromère jest bardzo łagodna i dlatego też
idealnie nadaje się dla całej rodziny.Nie zawiera niepotrzebnych 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*, Mentha piperita leaf, Mentha viridis leaf, Eucalyptus globulus leaf, Pimpinella anisum seed, Chondrus crispus*, Sodium Benzoate
* extract  oil
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