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SPLAT KIDS naturalna pasta do zębów dla dzieci 2-6 lat
ZAJĄC o smaku poziom-wiśniowym 55 ml
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent OXNET ROBERT GARBACIK

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WskazaniaSPLAT KIDS naturalna pasta do zębów dla dzieci 2-6 lat ZAJĄC o smaku poziomkowo-wiśniowym 55mlSPLAT KIDS 2-6
została opracowana w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpróchniczej i intensywnego wzmocnienia szkliwa oraz pielęgnacji
dziąseł w warunkach domowych. Małe dzieci potrzebują czasu aby nauczyć się wypluwać pastę, dlatego pasty do zębów SPLAT KIDS
są w 98% naturalne, hipoalergiczne oraz bezpieczne w razieprzypadkowego połknięcia. Nie zawierają fluoru, konserwantów, SLS,
składników petrochemicznychDziałaniePASTA KIDS WIŚNIA-POZIOMKA ZDROWE I MOCNE ZĘBYSPLAT KIDS 2-6 została opracowana
w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpróchniczej i intensywnego wzmocnienia szkliwa oraz pielęgnacji dziąseł w warunkach
domowych. Małe dzieci potrzebują czasu aby nauczyć się wypluwać pastę, dlatego pasty do zębów SPLAT KIDS są w 98% naturalne,
hipoalergiczne oraz bezpieczne w razie przypadkowego połknięcia. Nie zawierają fluoru, konserwantów, SLS, składników
petrochemicznych.Zdrowe zęby mleczne to podstawa dla zdrowia stałych zębów, dlatego głównym zadaniem past do zębów dla dzieci
jest pomoc w procesie formowania mocnego szkliwa.Brak właściwej higieny zębów mlecznych stwarza wysokie prawdopodobieństwo,
iż pojawiające się infekcje wpłyną na stan zębów stałych w przyszłości. Ponadto, wczesna utrata zębów mlecznych z powodu próchnicy
może powodować problemy ze zgryzem.Przełomowe formuły past do zębów SPLAT KIDS opracowano i sprawdzono w celu
zapewnienia ochrony przeciwpróchniczej, wzmocnienia szkliwa i pielęgnacji dziąseł.Innowacyjna opatentowana formuła LUCTATOL®,
oparta na ekstrakcie z lukrecji i enzymach mlecznych, zabija próchnicogenne bakterie oraz hamuje ich dalszy rozwój, zapobiegając
powstawaniu próchnicy do 98%. Skuteczność potwierdzono klinicznie.

- Hydroksyapatyt wapnia wspomaga budowę zębów i wzmacnia niedojrzałe szkliwo dzieci.

- Roślinne i ziołowe ekstrakty (Aloe Vera, z winogron) oraz aminokwas L-Argininy działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie oraz koją
dziąsła.

Skład past SPLAT KIDS jest w pełni przebadany i potwierdzono klinicznie, że losowe połknięcie pasty jest nieszkodliwe dla organizmu
dziecka.Sposób użyciaPasta SPLAT KIDS przeznaczona jest do codziennego stosowania. Zaleca się szczotkowanie zębów min. 2 razy
dziennie. Pastę w ilości ziarna grochu nanieść na szczoteczkę i szczotkować zęby przez zalecany czas 2 minut. Pozostałości pasty
wypluć a następnie przepłukać jamę ustną. Pasta zawiera naturalne składniki i w razie losowego połknięcia nie stanowi
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zagrożenia.SkładHydrogenated Starch Hydrolysate*, Aqua*, Glycerin*, Hydrated Silica*, Calcium Hydroksyapatite*, Cellulose Gum,
Aroma*, Potassium Thiocyanate, Lactoferiin*, Lactoperoxidase*, Glucose Oxidase*, Glucose Pentaacetate, Aloe Barbadensis Leaf
Extract*, Xanthan Gum*, Cocamidopropyl Betaine*, Linicera Caprifolium Flower Extract*, Lonicare japonica Flower Extract*, Glycyrrhiza
Glabra (Licorice) Root Extract*, Vitis Vinifera Seed Extract*, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Arginine*, Lutein*.* – składniki
pochodzenia naturalnego.
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