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PROTEFIX krem mocujący ekstra mocny 47 g
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Producent QUEISSER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Przekonaj się, że Protefix pozwoli Ci cieszyć się życiem 5x bardziej

Poznaj 5-krotne działanie

 

5x

1 

Siłaproteza zębowa nie rusza się przez cały dzień*
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2 

Szybkośćdziała natychmiastowo

3 

Uszczelnieniejesz co chcesz, a drobinki jedzenia nie przedostają się pod protezę

4 

Ochronaprzed nieprzyjemnym uciskiem protezy

5 

Komfrotwiększa pewność siebie podczas kontaktów z bliskimi

* Mocuje protezę zębową od 8 do 12 godzin

 

Dla kogo?Protefix Krem mocujący Ekstra mocny to idealne rozwiązanie dla użytkowników protez zębowych całkowitych i częściowych,
którzy chcą czuć się komfortowo i swobodnie śmiać się przez cały dzień.

 

Dlaczego warto stosować kremy mocujące?

Problemy z przyczepnością mogą pojawić się nawet w przypadku starannie wykonanych protez zębowych. Niedostateczne przyleganie
protezy utrudnia jej codzienne użytkowanie, a także może prowadzić do powstawania stanów zapalnych w jamie ustnej.

Jak stosować?

1 

Małą ilość kremu należy nałożyć krótkimi odcinkami na czystą protezę zębową (suchą lub mokrą).

2 

Protezę zębową należy włożyć do jamy ustnej, a następnie docisnąć palcem i równomiernie zagryźć.

3 

Po użyciu należy starannie zakręcić tubkę uważając, aby nie dostała się do niej wilgoć. Powoduje ona twardnienie kremu i trudności z
jego ponownym wyciśnięciem z tubki.
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Wskazówki

Czas działania kremu mocującego zależy od rodzaju i ilości spożywanych pokarmów i napojów. W przypadku trudności z wyjęciem
protezy zębowej należy starannie przepłukać jamę ustną ciepłą wodą, a następnie poruszać lekko protezą i ponownie spróbować wyjąć.

 

Poznaj inne kremy mocujące Protefix

 

 Protefix Polska

 www.protefix.pl

 

 

OpisPROTEFIX krem mocujący ekstra mocny 40 mlDo stosowania na wilgotną protezę.KREM MOCUJĄCY PROTEFIX ® (w odróżnieniu
od innych kremów mocujących):nanosi się bezpośrednio na wilgotną protezędaje się łatwo rozprowadzać na proteziesiła mocowania
utrzymuje się przez 8 do 16 godzinma neutralny smak i daje się łatwo usuwać z protezy (opinia 90 % użytkowników).nie zawiera
cynku.Sposób użyciaProtezę i śluzówkę jamy ustnej oczyścić z resztek jedzenia. Krem mocujący Protefix ekstra-mocny nałożyć w
odstępach na wilgotną protezę (w zagłębieniu protezy, które przylega do podniebienia lub dziąsła). W razie potrzeby można też nałożyć
krem na tylną część protezy szczęki. Przy nakładaniu kremu prosimy naciskać część tuby bliżej otworu dozującego. Protefix krem
mocujący prosimy dozować oszczędnie, gdyż przy nadmiernej ilości maleje skuteczność jego działania. Protezę należy założyć i
przycisnąć przez parę sekund do podniebienia. W przeciągu następnych 5 minut nie należy spożywać pokarmu. Krem mocujący nie
zmienia istotnie wysokości zgryzu. Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, przy czym jej otwór powinien pozostać czysty i suchy.
Resztki wilgoci po dostaniu się do tuby mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego. Resztki kremu mocującego można łatwo
usunąć za pomocą wacika zwilżonego olejem jadalnym. Stosowanie kremu mocującego dozwolone jest tylko na zdrową śluzówkę jamy
ustnej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności.Składmieszanina soli sodowych i
wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina,
koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoesan metylu
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