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COREGA SUPER MOCNY XL Delikatnie miętowy krem
mocujący do protez 70 g
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

OpisCOREGA SUPER MOCNY XL Delikatnie miętowy krem mocujący do protez 70 g• Trójwymiarowe, stabilne i długotrwałe mocowanie
protezy.• Zapobiega dostawaniu się drobinek żywności pod protezę.• Pomaga chronić dziąsła i ogranicza ryzyko ich podrażnienia.•
Poprawia komfort noszenia i używania protezy.• Delikatnie miętowy smak.Delikatnie miętowy krem mocujący do protez zębowych
Corega Super Mocny pozwala zapomnieć o dyskomforcie i problemach związanych z noszeniem protezy. Jego starannie opracowana
formuła pomaga dokładnie mocować protezę i stabilizuje ją w trzech kierunkach: przód - tył, góra - dół i na boki. Silny, długotrwały efekt
utrzymuje się aż do 12 godzin, a trójwymiarowe mocowanie protezy sprawia, że zwiększa się siła zgryzu, co oznacza, że możesz cieszyć
się ulubionymi potrawami bez żadnych obaw. Krem nie zawiera cynku i jest odpowiedni zarówno do protez całkowitych, jak i
częściowych. Dodatkowo Corega Super Mocny pomaga zapobiegać dostawaniu się resztek pokarmu pod płytkę protezy. Dzięki temu
zmniejsza się ryzyko podrażnień dziąseł, które mogą powodować drobinki jedzenia. Krem mocujący do protez zębowych ma również
delikatnie miętowy smak, dzięki któremu możesz cieszyć się orzeźwieniem i świeżym oddechem. Corega Super Mocny to doskonały
sposób, aby zachować pewność siebie przez cały dzień, nie tylko podczas posiłków!Sposób użyciaSposób aplikacji kremu:Protezę
należy umyć i wysuszyć.Nanosić krótkie paski kremu na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi.Wypłukać jamę ustną przed założeniem
protezy.Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.Sposób usuwania:Przepłukać jamę ustna woda.Wyjmować protezę
powoli jednocześnie nią poruszając.Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej
szczoteczki.Dokładnie oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie opłukać
wodą.Składcalcium/sodium PVM/MA copolymer, petrolatum, cellulose gum, paraffinum liquidum, propylparaben, aroma, Cl 45430
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