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BIAŁA PERŁA SYSTEM WYBIELAJĄCY 10 DNI 3-fazowa
formuła
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Producent VITAPRODUKT SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaBIAŁA PERŁA SYSTEM WYBIELAJĄCY 10 DNI 3-fazowa formułaBIAŁA PERŁA SYSTEM WYBIELAJĄCY 10 DNI przeznaczony
jest do przeprowadzenia kuracji wybielającej w warunkach domowych.Nowa 10-dniowa kuracja zajmująca jednorazowo jedynie 10
minut (2 razy dziennie) pozwala osiągnąć efekt wybielenia do 5 ocieni bieli. Produkt zawiera znane z wcześniejszych produktów biała
perła unikalne aplikatory zapewniające idealne dopasowanie do zębów.Opakowanie umożliwia przeprowadzenie wybielania przez 10-14
dni przy aplikacjach stosowanych 1-2 razy dziennie. Jedna aplikacja trwa 5-10 minut. Widoczne efekty zwykle pojawiają się po 5 dniach .
Określenie czasu trwania kuracji zależy od indywidualnych oczekiwań użytkownika.Działanie3-fazowa formuła wybielająca oparta jest o
działanie sekwencyjne trzech żeli – inicjującego, aktywującego i wybielającego. Kompleksowe działanie produktu łączy wysoką
skuteczność kuracji z działaniem wzmacniającym szkliwo i dziąsła. SYSTEM jest działa aktywnie na zanieczyszczenia zawarte w
szkliwie i jest całkowicie bezpieczny dla zębów i dziąseł. W celu jak najdłuższego utrzymania wybielającego efektu kuracji SYSTEMEM
seria biała perła oferuje pasty i płyn do codziennej higieny zębów i jamy ustnej. Wszystkie produkty biała perła oparte są o wybielanie
enzymatyczne zapewniające łagodne i skuteczne działanie przy codziennym i stałym stosowaniu.Efekt wybielania o 5 odcieni.Sposób
użyciapierwsza faza to:dokładne umycie zębów szczoteczką przy pomocy żelu inicjującego (nr 1). Mycie powinno trwać 2 minutydruga
faza to:nałożenie pędzelkiem żelu aktywującego (nr 2) na zębytrzecia faza:założenie uformowanych aplikatorów z żelem wybielającym
(nr 3) na zęby. Aplikacja powinna trwać przez 5-10 minutSkładŻel wybielający (nr 1): Aqua, Sorbitol, Glycerin, Silica, Cellulose Gum,
Sodium Citrate, Sodium Lauryl Sulfate, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Potassium Nitrate, Sodium Saccharin, Menthol, Sodium Fluoride,
Xanthan Gum, Mentha Piperita Oil, Glucose Oxidase, Methylparaben, C142090. Zawartość fluoru wynosi 1300 ppmF,Żel aktywujący (nr
2): Aqua, Sodium Chlorite, Xanthan Gum, Methylparaben,Żel wybielający (nr 3): Aqua, Carbomer, Sodium Hydroxide, Citric Acid, Urea
Peroxide, Glucose Oxidase, Methylparaben, Mentha Piperita Oil
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