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CURAPROX BLACK IS WHITE Zestaw do pielęgnacji zębów
szczoteczka + pasta 8ml
 

Cena: 26,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 8 ml

Postać -

Producent CURADEN POLSKA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisCURAPROX CS 5460Wskazania:Szczególnie polecamy ją osobom z paradontozą, chorobami dziąseł z tendencją do krwawienia i
opuchlizny, a także po zabiegach na przyzębiu.Właściwości:Niewielka główka szczoteczki z gęstym delikatnym włosiem CUREN
dokładnie doczyści wszystkie miejsca w jamie ustnej. Elastyczna szyjka szczoteczki dostosowuje się do indywidualnych. Posiada niemal
okrągły kształt rączki jest idealny do szczotkowania jamy ustnej pod różnymi kątami i w najtrudniejszych zakamarkach.delikatne włoski
docierają do każdego miejsca wokół zęba i dziąsła, nie wycierając przy tym szyjki zębaszczoteczka doskonale czyści powierzchnię zęba i
masuje dziąsła nie powodując krwawieńnadaje się do szczotkowania metodą BASS, czyli ruchem naciągającym dziąsłąwłosie CUREN
nie mięknie bardziej pod wpływem wilgoci, dzięki czemu zachowuje swą naturalną delikatność i miękkość.CURAPROX Black is
WhiteWskazania:Pasta wybielająca do zębów dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.Właściwości:Pasta Black is White z aktywnym
węglem, który neutralizuje cząstki powodujące przebarwienia w sposób łagodny i bezpieczny - bez ścierania czy stosowania
niebezpiecznych związków chemicznych. Pasta posiada lekko cytrynowy posmak.Pasta jest bezpieczna dla szkliwa, ponieważ nie
zawiera czynników ścierających i wybielających. Dzięki zawartości fluorku sodu oraz enzymów wzmacnia antybakteryjne i
przeciwosadowo działanie śliny. Dzięki zawartemu Hydroksyapatytowi - nieorganicznemu składnikowi kości i zębów, który stanowi
mineralne rusztowanie tkanki, odpowiedzialne za mechaniczną wytrzymałość kości i zębów.Zastosowany system Prestige Sprakling
Blue, która daje efekt niebieskiej błyszczącej powłoki: powleka ona powierzchnię zębów wspierając rezultat wybielania i tym samym
podkreślając biel zębów.System Starphere daje efekt schładzania podczas mycia zębów.Pasta posiada delikatny miętowy smak.Black is
White zawiera enzymy takie jak w naszej ślinie, wzmacniają funkcje obronne naszej śliny - pomaga to minimalizować powstające osady
nazębne. Działają antybakteryjnie i przeciwwirusowo, pomagają znosić suchość w jamie ustnej, zachowując naturalne pH śliny.Pastę
cechuje niski współczynnik ścieralności (RDA) - 50, nie będzie niszczyć powierzchni szkliwaNie zawiera SLS.Zawartość fluorków sodu:
1450ppm F-.
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