
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

SALISTAT SGL03 10 fiolek x 10 ml
 

Cena: 69,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 fiol.

Postać prosz.do sporz.zaw.doust.

Producent NUTROPHARMA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościSALISTAT SGL03 10 fiolek x 10 mlSuplement diety salistat SGL03 to zaawansowany technologicznie preparat
stomatologiczny oparty na 5 aktywnych składnikach, które pomagają zachować zdrowie zębów i jamy ustnej. Innowacyjna formuła
produktu jest wynikiem wieloletniej współpracy polskich oraz włoskich naukowców. Wielopłaszczyznowe działanie preparatu oraz jego
SKUTECZNOŚĆ zostały potwierdzane w badaniach laboratoryjnych przez Instytut Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji.Produkt
dedykowany jest osobom, które przygotowują się do lub są po zabiegach: ortodontycznych, protetycznych, chirurgicznych,
endodontycznych oraz skalingu, a także stosujących preparaty przeznaczone dla osób ze zmianami zapalnymi przyzębia. Stanowi
doskonałe uzupełnienie wieczornej higieny jamy ustnej całej rodziny. Może być stosowany długotrwale, bez działań ubocznych, w tym
przez kobiety ciężarne i mamy karmiące oraz dzieci od 12 r.ż. Działa najefektywniej wtedy, kiedy śpimy. Nie barwi zębów. Wygodna,
plastikowa butelka idealnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, a także w podróży, gdyż nie ma konieczności przechowywania
preparatu w warunkach chłodniczych. Salistat SGL03 został zaprojektowany z uwzględnieniem nietolerancji pokarmowych i preferencji
żywieniowych konsumentów: nie zawiera glutenu, cukru, alkoholu, GMO oraz jest odpowiedni dla wegetarian.Zalecane spożycie1 fiolka
na dobę jako ostatni etap wieczornej higieny jamy ustnej.Produkt do stosowania jako uzupełnienie higieny jamy ustnej u kobiet i
mężczyzn, w tym dzieci od 12 r.ż. Bezpieczny dla kobiet w ciąży i matek karmiących.WażneIstnieje możliwości powstawania osadu na
dnie fiolki. Jest to naturalny osad, który nie ma wpływu na jakość czy bezpieczeństwo stosowania produktu.Składniki5 składników o
działaniu potwierdzonym badaniami naukowymi:Lactobacilllus salivarius SGL03 2 mld JTK*,Laktoferyna 50 mg,Witamina D 5
μg,Glukooligosacharydy (GOS) 1000 mg,Olejek cytrynowy 0,5 mg i olejek rozmarynowy 0,5 mg.*jednostki tworzące
kolonie.ProducentNUTROPHARMA Sp. z o. o.ul. Jedności 10a05-506 Lesznowola
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