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BIOMED CHARCOAL Pasta do zębów 100 g
 

Cena: 5,75 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 g

Postać -

Producent OXNET ROBERT GARBACIK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaBIOMED CHARCOAL Pasta do zębów 100 gWybielająca pasta do zębów z 3 rodzajami węgla oraz hydroksyapatytem, którego
zadaniem jest odbudowa i wzmacnianie szkliwa. Produkt bez fluoru.Bezpieczne wybielanie dla wrażliwych zębówDziałaniePasty do
zębów BIOMED to specjalna seria firmy Splat, przeznaczona do kompleksowej higieny jamy ustnej. Skład pasty Biomed Charcoal oparty
jest w 99% na naturalnych składnikach, więc mogą z niej korzystać dzieci już od 6 roku życia.BIOMED Charcoal to pasta przeznaczona
specjalnie do bezpiecznego wybielania przy jednoczesnej remineralizacji, wzmocnieniu i odbudowie szkliwa. Dzięki zastosowaniu pasty
BIOMED Charcoal, szkliwo stanie się odporniejsze na zewnętrzne czynniki, które mogą powodować jego osłabienie, np. kwasy powstałe
w jamie ustnej po spożyciu posiłków.Składniki aktywne:węgiel bambusowy, aktywowany oraz drzewny - zadaniem cząsteczek węgla w
paście jest skuteczne absorbowanie osadów zgromadzonych na powierzchni szkliwa; usuwają również uporczywe przebarwienia,
przywracając zębom naturalną biel;hydroksyapatyt - uzupełnia strukturę szkliwa i wzmacnia je, wkomponowując się w mikroubytki i
pęknięcia na jego powierzchni; dzięki obecności hydroksyapatytu, pasta BIOMED Charcoal zmniejsza odczuwanie bólu przy
nadwrażliwości zębów - składnik ten zasklepia odsłonięte kanaliki zębowe, które są połączone bezpośrednio z zakończeniami
nerwowymi przekazującymi zewnętrzne bodźce i wywołującymi odczuwanie bólu, przy m.in. zimnych i słodkich napojach i
potrawach;bromelaina - naturalny enzym pozyskiwany z ananasów, którego zadaniem pomaga skutecznie usuwać płytkę nazębną oraz
osady na powierzchni szkliwa; zadanie to luzowanie zanieczyszczeń i delikatne rozpuszczanie, aby łatwiej było się ich pozbyć podczas
szczotkowania;cytrynian cynku - posiada właściwości bakteriobójcze, dzięki czemu likwidowana jest jedna z przyczyn powstawania
nieświeżego oddechu;ksylitol - tzw. cukier brzozowy o działaniu bakteriobójczym, ma działanie przeciwpróchnicze i dba o utrzymanie
świeżego oddechu;wyciągi z liści babki i brzozy - posiadają działanie przeciwzapalne, dzięki czemu chronią dziąsła przed pojawieniem
się stanów zapalnych lub krwawienia.Dlaczego pasty BIOMED są atrakcyjne i skuteczne?Zapewniają idealne czyszczenie na kolejne 12
godzin - za działanie past odpowiedzialny jest zestaw skutecznych składników: cząsteczki hydroksyapatytu, wyciąg z babki lancetowatej
i polifenole brzozowe.Kompleksowo chronią jamę ustną - produkty zostały opracowane w celu szybkiego i skutecznego usuwania osadu
nazębnego, wybielania szkliwa, ochrony przeciwpróchniczej i wzmocnienia szkliwa.Zostały przetestowane w Szwajcarii - skuteczność
past BIOMED została potwierdzona w laboratorium CELLnTEC Advanced Cell Systems AG.Posiadają unikalny kompleks naturalnych
składników i witamin - każdy produkt zawiera unikalny zestaw ponad 12 aktywnych składników naturalnego pochodzenia, które
pomagają osiągnąć maksymalne rezultaty.Są odpowiednie dla całej rodziny - dzięki specjalnej kompozycji oraz zawartości naturalnych
składników, pasty BIOMED są zalecane do stosowania przez dzieci powyżej 6 lat i osoby z nadwrażliwością zębów.Ekologia i
bezpieczeństwo stosowania - pasty zawierają ponad 98% naturalnych składników.Pasty BIOMED są w pełni bezpieczne i nie zawierają:
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fluorku, chlorheksydyny, triklosanu i innych silnych środków antyseptycznych, SLS/SLES, parabenów, agresywnych środków
wybielających i cząsteczek ścierających.Sposób użyciana włosie szczoteczki nałożyć ilość pasty wielkości ziarna grochu, szczotkować
zęby przez ok. 2 minuty, potem wypluć zawartość i dokładnie wypłukać jamę ustną.SkładAqua, Hydrogenated Starch Hydrolysate,
Dicalcium Phosphate Dihydrate, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Coco-Sulfate, Cellulose Gum, Aroma, Calcium Hydroxyapatite, Zinc
Citrate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Benzyl Alcohol, Sodium Bicarbonate, Xanthan Gum, Methyl Lactate, Xylitol, Carbon Black,
Charcoal Powder, Cymbopogon Flexuosus Herb Oil, Mentha Piperita Oil, Ananas Sativus Fruit Extract, Maltodextrin, Cinnamonum
Camphora Bark Oil, Cedrus Alantica Bark Oil, Betula Alba Leaf Extract, Plantago Major Leaf Extract, Arginine, Sodium Hydroxide, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Limonene, Citral. Fluoride free.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

