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AZETA BIO PASTA do zębów bez fluoru z ksylitolem miętowa
dla dzieci i dorosłych 50 ML
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent Azeta Bio

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaPasta miętowa bez fluoru Azeta Bio dla niemowląt, dzieci i dorosłych to organiczna pasta do zębów dla całej rodziny.Pasta
Azeta Bio, dzięki swojej delikatnej formule i odpowiednio dobranej dawce Ksylitolu, aloesu i mięty pieprzowej, chroni dziąsła, szkliwo
zębów i zapobiega rozmnażaniu się bakterii Streptococcus mutans odpowiedzialnej za rozwój próchnicy. Ksylitol ułatwia przyswajanie
wapnia i zapobiega osadzaniu się płytki nazębnej. Hamuje atak kwasów, utrzymując zasadowe pH śliny. Poprawia mineralizację szkliwa
i sprzyja wzrostowi gęstości kości.Aloes i mięta działają przeciwzapalnie, kojąco, ściągająco, przeciwbólowo. Łagodzą podrażnione
dziąsła i afty.Organiczna pasta Azeta Bio ma delikatny, miętowy smak, skomponowany po konsultacji z dziećmi. Jest bezpieczna w razie
połknięcia i zalecana do higieny jamy ustnej już od pierwszego ząbka.DziałanieDziałanie składników aktywnych: 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.Aloe Barbadensis Leaf Juice - sok aloesowy –
działa przeciwzapalnie, kojąco, ściągająco, łagodzi podrażnione dziąsła i aftyMentha Piperita Oil - olejek z mięty pieprzowej - ma
właściwości antyoksydacyjne, działa przeciwzapalnie, antyseptycznie, odświeżająco i przeciwbólowoSorbitol - substancja słodząca.
Naturalnie występuje w owocach, takich jak np. śliwki, gruszki, jabłka.Sposób użyciaNiemowlęta i dzieci do 2 r. ż - raz dziennie, niewielką
ilość pasty nałożyć na szczoteczkę, delikatnie umyć zęby i wymasować dziąsła dziecka.Dorośli i dzieci powyżej 2 r.ż. - zaleca się
szczotkować zęby 2 razy dziennie.SkładAqua (Water), Glycerin, Sorbitol, Xanthan Gum, Silica, Xylitol, Aloe Barbadensis Leaf Extract (Aloe
Vera Leaf Juice)*, Phenethyl Alcohol, Aroma, Caprylyl/Capryl Wheat Bran/Straw Glycosides, Fusel Wheat Bran/Straw Glycosides, Mentha
Piperita Oil (Peppermint Essential Oil)*, Ethylhexylglycerin (derived from barley)*, Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate,
Polyglyceryl-5 Oleate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate*biological (organic)
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