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PROTEFIX DENTAL PROTECT żel kojąco-regenerujący do
dziąseł 10 ml
 

Cena: 14,75 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Pewna pomocna afty i drobne urazyw jamie ustnej

Czy wiesz, że nawet 1 na 3 osobyzmaga się z aftami?1A Ty?

Poznaj 3x działanieżelu do dziąseł Protefix DENTAL PROTECT
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3x

1 

KojąceZmniejsza bolesność podrażnionych miejsc i działa przeciwzapalnie

2 

OchronnePokrywa nabłonek specjalną ochronną warstwą lipidową, co chroni przed dalszymi urazami

3 

RegenerującePrzyspiesza odnowę nabłonka jamy ustnej

 

 

Dla kogo?

Protefix DENTAL PROTECT żel kojąco-regenerujący do dziąseł jest polecany szczególnie osobom użytkującym protezy zębowe lub
aparaty ortodontyczne, a także osobom ze skłonnościami do stanów zapalnych dziąseł i jamy ustnej.

 

 

Kiedy stosować?
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Afty i owrzodzenia

Drobne urazy mechaniczne(np. ranki spowodowane użytkowaniemaparatów ortodontycznychlub protez zębowych)

Stany zapalne dziąseł i jamy ustnej

 

Jak stosować?

 

1 

Wycisnąć niewielką ilość żelu na waciklub czysty opuszek palca

2 

Masować chwilę podrażnione miejsce

3 

Stosować 3-4 razy dziennie

4 

Nie jeść i nie pić na 15 minut po zastosowaniu
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Produkt do tymczasowego stosowania.W przypadku przedłużających się dolegliwościnależy skontaktować się z lekarzem dentystą.

 

 

Skuteczność potwierdzonabadaniami klinicznymi

Oparty na naturalnychskładnikach

Nie wywołujeuczucia zdrętwienia

Umożliwiacodzienne stosowanie
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Wypróbuj Protefix DENTAL Protecti poczuj ulgę!

 

Wypróbuj także pastę do zębówProtefix DENTAL

1. Diagnostyka i leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej. Med Tour Press International, Warszawa 2011.L

 

 Protefix Polska

 www.protefix.pl

 

 

OpisPROTEFIX DENTAL PROTECT żel kojąco-regenerujący do dziąseł 10 mlPROTECT żel działa potrójnie:kojąco: szybko zmniejsza
bolesność podrażnionych miejsc; działa przeciwzapalnieregenerująco: przyśpiesza odnowę nabłonka jamy ustnejochronnie: pokrywa
nabłonek specjalną ochronną warstwą lipidową; chroni przed dalszymi urazamiSkuteczność udokumentowana badaniami
klinicznymi.Preparat oparty na naturalnych składnikach. Nie zaburza naturalnej flory bakteryjnej. Nie wywołuje uczucia zdrętwienia ani
innych efektów ubocznych wielu środków przeciwzapalnych lub miejscowo znieczulających. Umożliwia codzienne
stosowanie.WskazaniaZalecany przy problemach wynikających ze:Stanów zapalnych dziąseł i jamy ustnej,Owrzodzeń i aft,Obrzęków i
krwawień dziąseł wywołanych min. parodontozą,Zmniejsza bolesność,Przyśpiesza gojenie,Przeciwdziała stanom zapalnym i
owrzodzeniom,Przyśpiesza gojenie odleżyn i otarć błony śluzowej Szczególnie polecany dla pacjentów noszących protezy zębowe lub
aparaty ortodontyczne.Sposób użyciaWycisnąć niewielką ilość żelu na wacik lub czystą opuszkę palca i chwilę masować dziąsła lub
inne podrażnione miejsce. Stosować 3-4 razy dziennie. Nie jeść i nie pić około 15 minut po zastosowaniu. Po użyciu szczelnie zamknąć
opakowanie.W wypadku przedłużających się dolegliwości skontaktować się z lekarzem.SkładGlyceroloxidtriester (92,7%); substancje
pomocnicze : krzemionka koloidalna, sacharynian sodu, olejek goździkowy, olejek miętowy.
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