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AZETA BIO ORGANICZNY PŁYN do płukania ust w ciąży z
olejkiem inca inchi 200 ML
 

Cena: 31,95 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaOrganiczny płyn do ust w ciąży z olejkiem Inca Inchi od Azeta Bio to recepta na częste dolegliwości, takie jak: zgada, gorzki
posmak w ustach, nieświeży oddech, niesmak w ustach, krwawienie dziąseł czy opuchnięte dziąsła.Płyn do płukania jamy ustnej jest
odpowiedni również dla osób, które szukają alternatywy w postaci płynu do płukania bez fluoru i mentolu.Bogactwo składników
organicznych zawartych w płynie sprawia, że jest on idealnym i w 100% bezpiecznym preparatem dla kobiet w ciąży. Zawiera
niesamowity dar natury jakim jest olej z nasion drzewa Neem (Melia Azadirachta Seed Oil, zwany również olejem z miodli indyjskiej),
który niszczy drobnoustroje i wpływa korzystnie na zdrowie zębów i jamy ustnej. Pomaga w zwalczaniu bakteryjnej płytki nazębnej,
skutecznie dezynfekuje i zapobiega infekcjom stomatologicznym. Na długo odświeża jamę ustną pozostawiając uczucie czystości i
delikatny, przyjemny posmak.Ekstrakt z malwy wykazuje właściwości ściągające, przeciwzapalne i odświeżające zapewniając delikatne
działanie kojące. Niweluje nadwrażliwość zębów i łagodzi ból dziąseł w ciąży jaki wywołuje m.in. zapalenie dziąsła w ciąży.Obecność
kwasów Omega 3, 6 i 9, witaminy A oraz E będących składnikami olejku z INCA INCHI dodatkowo wspomagają pielęgnację bardzo
wymagającego organizmu kobiety w ciąży.Zobacz również organiczną pastę do zębów dla przyszłych mam oraz kobiet karmiących
Azeta Bio.DziałanieSkładniki aktywne:Ksylitol – słodzik pochodzenia naturalnego zapobiegający powstawaniu próchnicy. Posiada aż
40% mniej kalorii niż biały cukier i bardzo niski indeks glikemiczny – IG:7. Pobudza produkcję śliny i zmniejsza osadzanie płytki nazębnej.
Chroni przed gromadzeniem się bakterii w jamie ustnej. Hamuje atak kwasów, utrzymując zasadowe pH śliny. Poprawia mineralizację
szkliwa. Ksylitol ułatwia przyswajanie wapnia, który jest niezbędny dla zdrowia zębów oraz kości. Zalecany dla niemowląt, dzieci i
dorosłych.Malva Sylvestris Flower / Leaf Extract – ekstrat z kwiatu i liści malwy, dzięki zawartości wielu substancji odżywczych i
nawilżających, jak proteiny, flawonoidy, taniny, witaminy A, B1, C wykazuje silne właściwości ściągające i przeciwzapalne a także
odświeżająceMelia Azadirachta Seed Oil (Neem Oil, znany w Polsce jako olej z miodli indyjskiej lub melii indyjską, a ich nazwa botaniczna
to Azadirachta Indica) - olej z nasion Neem, dzięki swoim właściwościom, znajduje szerokie spektrum zastosowań jako główny składnik
wielu preparatów i kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów. Neem jest uznawane w Indiach za uniwersalne zioło pomagające w
poprawie stanu zdrowia i często określa się je jako "roślina obiecana". Używany w Indiach od tysięcy w wielu preparatach ajurwedy -
starożytnej medycyny indyjskiej.Sposób użyciaStosować jeden do 2 razy dziennie po uprzednim umyciu zębów. Płukać usta przez ok.
30 sekund a następnie wypluć resztki płynu.SkładAqua (Water), Xylitol, Glycerin (Oliv oil), Propanediol, Caprylyl/Capryl Wheat Bran/Straw
Glycosides, Sodium Saccharin, Phenethyl Alcohol, Fusel Wheat Bran/Straw Glycosides, Aroma, Sodium Bicarbonate, Malva Sylvestris
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Flower/Leaf Extract*, Sodium Benzoate, Chlorhexidine Digluconate, Benzyl Alcohol, Sodium Cocoyl Glutamate*, Glyceryl Caprylate,
Polyglyceryl-5 Oleate, Citric Acid, Ethylhexylglycerin (derived from barley)*, Citral, Citrus Limon Peel Oil*, D-Limonene, Aloe Barbadensis
Leaf Extract*, Melia Azadirachta Seed Oil*, Plukenetia Volubilis Seed Oil (Inca inchi seed oil/Inca omega oil), Potassium Sorbate*
biological
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