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MUCOSIT DENT żel do stosowania na dziąsła 15 g
 

Cena: 11,35 PLN

Opis słownikowy

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Opis produktu
 

WskazaniaMUCOSIT DENT żel do stosowania na dziąsła 15 gMucosit® dent kojący żel na dziąsła chroni i pielęgnuje jamę ustną i
dziąsła, łagodzi mikrourazy i podrażnienia śluzówki spowodowane noszeniem protez zębowych i aparatów ortodontycznychDziałanieKoi
i łagodzi podrażnienia śluzówkiDelikatna formuła żelu Mucosit® dent zawiera łagodzący ekstrakt z rumianku, podbiału, szałwii i
tymianku, ściągający ekstrakt z kory dębu, regenerujący ekstrakt z kwiatów nagietka. Wyciągi te działają przeciwbakteryjnie oraz
wspomagają proces regeneracji skóry. Alantoina wykazuje silne działanie kojące – łagodzi podrażnienia i mikrourazy śluzówki.Nawilża
błonę śluzowąJama ustna – ze względu na stały kontakt ze środowiskiem zewnętrznym – jest ciągle narażone na jego szkodliwy
wpływ. Aby zniwelować zmiany patologiczne w jamie ustnej, należy przywrócić jej właściwą wilgotność. Prawidłowo nawilżona błona
śluzowa stanowi naturalną barierę ochronną zapobiegającą przenikaniu drobnoustrojów chorobotwórczych. Natomiast w stanach
zapalnych błony śluzowej przywrócenie prawidłowego poziomu nawilżenia ułatwia jej regenerację.Regeneruje delikatną i wrażliwą
śluzówkęUbytki próchnicze, kamień nazębny, kaleczące protezy zębowe, zbyt twarde szczoteczki do zębów, uszkodzenia mechaniczne,
termiczne i chemiczne błony śluzowej, używanie ostrych przypraw, alkohol, palenie tytoniu oraz niedobory witamin z grupy B i C mogą
być przyczyną procesów zapalnych w jamie ustnej. Mucosit® dent zawiera łagodzący ekstrakt z rumianku, podbiału, szałwii i tymianku
oraz ściągający ekstrakt z kory dębu. Regeneruje otarte i podrażnione miejsca. Chroni przed infekcjami. Olejek rumiankowy i miętowy
dają przyjemne uczucie świeżości.Proste zastosowanie i wydajnośćNiewielką ilość żelu nanieść na błonę śluzową za pomocą opuszki
palca lub patyczka kosmetycznego i delikatnie wmasować. Nie płukać. Stosować na noc oraz 2-3 razy w ciągu dnia.Sposób
użyciaNiewielką ilość żelu nanieść na błonę śluzową za pomocą opuszki palca lub patyczka kosmetycznego i delikatnie wmasować. Nie
płukać. Stosować na noc oraz 2-3 razy w ciągu dnia.SkładAqua, Chamomilla Recutita Herba/Calendula Officinalis/Tussilago Farfara
Leaf/Quercus Robur/Salvia Officinalis/Thymus Vulgaris Extract, Pentylene Glycol/Methyl Diisopropyl Propionamide, Sodium
Carboxymethylcellulose, Sodium Benzoate, Mentha Piperita Oil, Chamomilla Recutita Oil, Allantoin.
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