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SPLAT JUICY Pasta do zębów dla dzieci z hydroksyapatytem
TUTTI-FRUTTI 35ml
 

Cena: 11,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 35 ml

Postać -

Producent SPLAT - COSMETICA SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSPLAT JUICY Pasta do zębów dla dzieci z hydroksyapatytem TUTTI-FRUTTI 35mlPasta do zębów JUICY głęboko
odbudowuje i wzmacnia tkanki zęba, skutecznie chroni przed ubytkami i miękką płytką nazębną.DziałanieJUICY INTENSYWNIE
WZMACNIAJĄCA PASTA Z HYDROKSYAPATYTEM WAPNIA DLA DZIECI W KAŻDYM WIEKUPasta do zębów JUICY głęboko odbudowuje
i wzmacnia tkanki zęba, skutecznie chroni przed ubytkami i miękką płytką nazębną.Hydroksyapatyt wapnia (HAP) dociera do
najgłębszych i najbardziej zniszczonych obszarów szkliwa, wzmacnia je i zamyka.LUCTATOL skutecznie chroni przed ubytkami i płytką
nazębną.Żel aloesowy ma działanie nawilżające i łagodzące, pielęgnujące zdrowe dziąsła.Zaleca się stosowanie pasty po posiłkach, rano
oraz wieczorem. Warto używać magicznej pianki „SPLAT Junior” z systemem LUCTATOL w połączeniu z pastą z serii Juicy w ciągu
dnia.Przeciętny człowiek myje zęby 57 000 razy w ciągu całego życia. Dlatego właśnie stworzyliśmy 4 jedyne w swoim rodzaju smaki
dzieciństwa dla miłośników i smakoszy słodyczy – by rozbić monotonię codziennej rutyny. Lody, brzoskwinia, tutti-frutti i czekolada
podczas mycia zębów poprawią nastrój małych i dużych.Sposób użycia2-3 razy dziennie w obecności osoby dorosłej. Na szczoteczkę
nanieść niewielką (ziarnko grochu) ilość pasty i szczotkować około 2 minuty.SkładAqua, Dicalcium Phosphate Dihydrate, Sorbitol,
Glycerin, Hydroxyapatite (nano), Cellulose Gum, Aroma, Xanthan Gum, Potassium Thiocyanate (and) Lactoferrin (and) Lactoperoxidase
(and) Glucose Oxidase (and) Glucose Pentaacetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sodium Methylparaben, Hydrolyzed Casein, Glycyrrhiza
Glabra (Licorice) Root ExtractSkładniki aktywne pasty Juicy: Hydroksyapatyt, Laktoferyna, Laktoperoksydaza, Ekstrakt z liścia aloesu,
Hydrolizowana kazeina, Ekstrakt z korzenia lukrecji,Wodorofosforan wapnia, Oksydaza glukozowaPasta Juicy nie zawiera: fluoru, SLS /
SLES, Triklosanu, Chlorheksydyny, Alkoholu, Intensywnie działających środków ścierających, Etyloksylatów alkoholu Produktów rafinacji
ropy naftowej.
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