Apteka Zawiszy Czarnego
ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

PROTEFIX krem mocujący z aloesem 40 ml
Cena: 11,70 PLN
Opis słownikowy
Producent

QUEISSER

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny inny

Opis produktu
Opis
Protefix krem mocujący z aloesem:
Ekstra-mocny do protez zębowych
Przyspiesza gojenie
Działa ochronnie na błonę śluzową.
Zawiera wyciąg z aloesu, który przyspiesza gojenie i działa ochronnie na błonę śluzową jamy ustnej.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.
Działania niepożądane
W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia
podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
Przechowywanie
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności.
Dozowanie i sposób użycia:
Protezę i śluzówkę jamy ustnej oczyścić z resztek jedzenia. Krem mocujący Protefix Z ALOESEM 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 Z ALOESEM
prosimy dozować oszczędnie, gdyż przy nadmiernej ilości kremu maleje skuteczność jego działania. Protezę należy założyć i przycisnąć
przez parę sekund. 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.
Skład
100 g kremu mocującego Protefix z ALOESEM zawiera: mieszaninę soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i
bezwodnika kwasu maleinowego 30g, karboksymetylocelulozę 23 g, parafinę, wazelinę, wyciąg Aloe Vera Barbadensis, koloidalny
dwutlenek krzemu, mentol, azorubinę i metylparaben.
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