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BIOREPAIR NIGHT Pasta do zębów naprawa szkliwa 75 ml
 

Cena: 18,70 PLN

Opis słownikowy

Producent COSWELL

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis 

 

BioRepair NIGHT - INTENSYWNE DZIAŁANIE NOCĄ Naprawia powierzchnię szkliwa, kiedy TY śpisz

 

Naprawia powierzchniową strukturę szkliwa i zębiny

Skutecznie chroni zęby przed działaniem kwasów

Kiedy śpisz tworzy na Twoich zębach specjalną powłokę ochronną o przedłużonym działaniu

Zapobiega powstawaniu kamienia oraz przykrego oddechu, a to sprawia, że rano budzisz się w dobrym nastroju, masz świeży oddech,
zaś Twoje zęby pozostaną na długo zdrowe

Zapobiega przykremu oddechowi zapewniając Ci świeże przebudzenie każdego ranka

Pasta BioRepair NIGHT, która odbudowuje Twoje zęby, kiedy Ty śpisz

 

OPATENTOWANA NOWOŚĆ - formuła oparta na bioaktywnych mikrocząsteczkach

 

MICROREPAIR DZIAŁANIE: naprawa szkliwa. Cząsteczki MICROREPAIR przylegają do szkliwa i naprawiają jego powierzchnię.
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EFEKT BARIERY

cząsteczki MICROREPAIR tworzą na powierzchni szkliwa powłokę ochronną o przedłużonym działaniu. BioRepair chroni Twoje zęby
przed atakiem kwasów i bakterii, ponieważ ma działanie przeciwbakteryjne oraz zapobiega przykremu oddechowi. W nocy nasze zęby
narażone są na atak kwasów powstałych po posiłku i nawet, jeżeli używasz do czyszczenia zwykłej pasty do zębów, i tak powstają
niewidoczne szczeliny, w których gromadzi się kamień, bakterie i pigmenty, powodujące próchnicę, pogorszenie się stanu zębów i utratę
ich blasku.

Pasta do zębów BioRepair Night zawiera bioaktywne mi kro cząsteczki, podobne swym składem i strukturą do tych, które znajdują się w
zębach (mikrocząsteczki MICROREPAIR). Łączą się one ze strukturą szkliwa i zębiny, przenikając do najmniejszych szczelin zęba i
naprawiając w ten sposób jego powierzchnię. Ponadto, jony cynku uwalniane przez cząsteczki MICROREPAIR i cynk PCA mają działanie
przeciwbakteryjne oraz zapobiegają powstawaniu kamienia i przykrego oddechu. W nocy na zębach pasta BioRepair Night tworzy
powłokę ochronną o przedłużonym działaniu, dzięki czemu oddech po przebudzeniu rano jest świeży, a zęby długo pozostają zdrowe.

 

WAŻNE

Cząsteczki MICROREPAIR przyczyniają się do przywrócenia optymalnej mineralizacji szkliwa i zębiny, a ponieważ pasta BioRepair nie
zawiera fluoru, mogą jej bezpiecznie używać także dzieci w wieku poniżej 7 lat.

 

CZYM SA CZĄSTECZKI MICROREPAIR® ?

MICROREPAIR to niezwykle małe cząsteczki, zbudowane z substancji chemicznej zwanej substytutem apatytu węglanowego cynku,
która jest głównym składnikiem mineralnym zębów. BioRepair został opracowany w laboratoriach BlanX we współpracy z laboratorium
LEBSC Uniwersytetu w Bolonii. Pasta do zębów BioRepair zawiera około 15% cząsteczek MICROREPAIR.

 

Uwaga: Nie zawiera związków fluoru, dzięki czemu może być stosowana nawet przez dzieci poniżej 7 roku życia.
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