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BIAŁA PERŁA JUNIOR pasta do zębów dla dzieci 6 - 12 o
smaku jabłko-mięta 50 ml
 

Cena: 7,95 PLN

Opis słownikowy

Producent VITAPRODUKT SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 BIAŁA PERŁA JUNIOR pasta do zębów dla dzieci 6 - 12 o smaku jabłko - mięta 50 ml

Unikalna formuła pasty została opracowana z myślą , by zapewnić optymalna ochronę przed próchnicą oraz właściwą pielęgnację
delikatnych dziąseł dziecka.Delikatna konsystencja pasty ułatwia komfortowe stosowanie.Smak dostosowany jest do kubków
smakowych małego dziecka co pomaga wykształcić i utrwalić prawidłowe nawyki w zakresie higieny jamy ustnej.Fluor zapobiega
próchnicy i służy remineralizacji szkliwa. Obniżona dawaka fluoru w paście junior – 1000 ppmF jest optymalnie dobrana do wieku
dziecka.

 

Skład

sorbitol, aqua. glycerin, hydrated silica, sodium citrate, xylitol, sodium lauroyl sarcosinate, cellulose gum, sodium monofluorophosphate,
aroma, xanthan gum, methylparaben, menthol, titanium dioxide, sodium saccharin, bisabolol, agrimonia eupatoria extract, glucose
oxidase, salvia officinalis extract, c175815, c175300. zawiera sodium monofluorophosphate – 1000ppmf. 
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Pasta do zębów mlecznych przeznaczona jest do codziennego stosowania u dzieci 6-12 lat.

 

Wlaściwości

Pasta zawiera również kompozycję ziół (szałwia, rzepik, bisabolol) o działaniu łagodzącym podrażnienia i wzmacniającym dziąsła.
ENZYM zawrtyw składzie pasty naturalnie występuje również w ślinie. Ma on właściwości bakteriostatyczne.

 

Sposób użycia

Niewielką ilość pasty wielkości ziarnka grochu wycisnąć na szczoteczkę. Szczotkować miękką szczoteczką przez dwie minuty.
Stosować dwa razy dziennie – rano oraz po ostatnim wieczornym posiłku. Po zakończonym szczotkowaniu należy przepłukać jamę
ustną wodą i wypluć resztki pasty.

 

Ważne

W przypadku, gdy dziecko zażywa fluor z innych źródeł. Przed zastosowanie pasty należy skonsultować się z lekarzem lub
stomatologiem.
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