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SULPHODENT Pasta do zębów lecznicza 60 g
 

Cena: 26,70 PLN

Opis słownikowy

Producent SULPHUR ZDRÓJ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

OpisSULPHODENT Pasta do zębów lecznicza 60 gLeczy choroby jamy ustnej, zapalenie przyzębia i dziąseł objawiające się m.in.
krwawieniem podczas szczotkowania, podrażnionymi i obrzękniętymi dziąsłami, rozchwianiem i w efekcie wypadaniem zębów.Pasta
sulphodent bardzo dokładnie czyści zęby, rozpuszcza drobne złogi nazębne oraz zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego.Lek
sulphodent zawiera aktywne biologicznie związki siarki – siarka dwuwartościowa, jon wodorosiarczkowy, siarka koloidalna oraz liczne
jony: wapnia, magnezu, sodu, potasu, jodu, bromu i chlorki , które wykazują korzystne działanie w leczeniu chorób przyzębia. Lecznicze
właściwości solanki siarczkowej wzmacnia dodatek naturalnej soli mineralnej. Zawarty w paście chlorek sodu działa antyseptycznie,
pobudza wydzielanie śliny, co jest korzystne dla śluzówki jamy ustnej. Składniki pasty mają wpływ na odnowę i regenerację nabłonka
jamy ustnej.Sulphodent charakteryzuje się delikatnym, miętowym smakiem pochodzącym z naturalnego olejku miętowego.Stosowanie
pasty sulphodent:Znacznie zmniejsza wysięk z kieszonek dziąsłowych i obrzęk brodawek dziąsłowych.Redukuje głębokość
patologicznych kieszonek dziąsłowych i ilość wydzielanego płynu dziąsłowego.Dokładnie oczyszcza zęby z nalotów nazębnych,
przyczyniając się do usuwania złogów nazębnych (kamień nazębny). Pozostawia w jamie ustnej długotrwałą świeżość.Zapobiega to
rozchwianiu zębów i ich wypadaniu spowodowanym zapaleniem przyzębia (tzw. paradontozą).Pasta nie wpływa na obraz cytologiczny
nabłonka, co wiąże się z bezpieczeństwem stosowania w przypadku istnienia zmian podejrzanych o charakter nowotworowy.Istotnym
działaniem pasty jest profilaktyka chorób przyzębia.Sposób użyciaTen lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w
ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.2-3
razy dziennie myć zęby pastą i lekko masować dziąsła miękką szczoteczką do zębów przez około 2-3 minuty. Po umyciu dokładnie
wypłukać.SkładSubstancje czynne leku:36 g woda chlorkowo- sodowa (solanka) siarczkowa, jodkowa1 g bocheńska lecznicza sól
jodowo- bromowaSubstancje pomocnicze to: krzemionka koloidalna bezwodna, glicerol 85%, guma ksantanowa, olejek mięty pieprzowej,
sodu laurylosiarczan, sorbitol, tytanu dwutlenek (E 171), sacharoza, metylu hydroksybenzoesan.
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