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BIAŁA PERŁA WHITENING BIEL I ODBUDOWA Pasta do
zębów wybielająca 75 ml
 

Cena: 12,35 PLN

Opis słownikowy

Producent VITAPRODUKT SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

OpisBIAŁA PERŁA WHITENING BIEL I OCHRONA Pasta do zębów wybielająca 75 mlPASTA Biała Perła dedykowana jest wszystkim
osobom pragnącym dbać o biel zębów. Przeznaczona jest do codziennego i długotrwałego stosowania. Dla osób, które skorzystały
uprzednio z pełnej kuracji biała perła SYSTEM jest to odpowiedni sposób na jak najdłuższe utrzymanie efektów przeprowadzonej kuracji.
Osoby stosujące szybką kurację SIMPLE mogą stosować PASTĘ Biała Perła jako wsparcie skuteczności działania kuracji SIMPLE. Osoby
posiadające naturalne i zadbane białe zęby powinny stosować PASTĘ Biała Perła w celu utrzymania bieli, a nawet jej poprawienia.
Skuteczność wybielania PASTY Biała Perła jest związana ze trybem konsumpcji użytkownika (palenie papierosów, spożywanie kawy,
herbaty, produktów barwiących zęby).W jaki sposób pasta zapewnia efekt wybielający.Większość past, zwłaszcza wybielających,
dostępnych na rynku oparte jest na zasadzie mechanicznego ścierania nalotu i substancji zawartych w szkliwie. Taki mechanizm
wybielania naraża zęby i dziąsła na podrażnienia. PASTA Biała Perła oparta jest na wybielaniu enzymatycznym, które nie działa poprzez
ścieranie. Enzym – oksydaza glukozy –rozkłada substancje organiczne znajdujące się w postaci nalotu na zębach oraz w postaci
przebarwień zawartych w szkliwie. Systematyczne, codzienne stosowanie PASTY Biała Perła pozwala usunąć istniejące przebarwienia
organiczne oraz nie dopuszcza do tworzenia się nowych nalotów. Z racji na enzymatyczne, a nie ścierne, działanie wybielające - pasta
może być stosowana stale i długotrwale. Osoby, które oczekują w krótkim czasie uzyskać radykalny efekt wybielający powinny
zastosować pełna kurację wybielającą Biała Perła SYSTEM.Sposób użyciaPastę do zębów Biała Perła należy stosować 2-3 razy dziennie
szczotkując przez około 2-3minuty. Mechanizm działania wybielania enzymatycznego nie wymaga stosowania twardej szczotki, która
może mieć szkodliwy wpływ na dziąsła. Należy stosować szczotki miękkie i średnie.Pasta do zębów biała perła® jest przeznaczona do
codziennego i długotrwałego użytkowania. Efekty stosowania pasty są zależne od predyspozycji osobniczych oraz od trybu konsumpcji
danego użytkownika. Pasta jest idealna do podtrzymania efektów kuracji osiągniętych poprzez preparat biała perła® SYSTEM. Jako
samodzielny preparat wybielający pasta do zębów może przynieść poprawę o 1-2 odcienie bieli.
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