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SALUMIN ACTIV NANO Żel 10 g
 

Cena: 14,69 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 g

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Salumin Activ Nano jest żelem o specjalnej formule, przeznaczonym do pielęgnacji dziąseł, błony śluzowej jamy ustnej i szkliwa zębów.
Preparat zalecany jest do wspomagania codziennej higieny i pielęgnacji jamy ustnej, dziąseł oraz regeneracji szkliwa zębów u osób
skłonnych do nadwrażliwości dziąseł, z tendencją do krwawienia dziąseł oraz narażonych na paradontozę. Zawarty w preparacie
hydroksyapatyt w postaci nanoczastek zmniejsza nadwrażliwość zębów i regeneruje szkliwo. Natomiast mentol gwarantuje
natychmiastowe działanie chłodzące i antybakteryjne, zmniejszając podrażnienie i redukując dyskomfort. Wskazania pielęgnacja jamy
ustnej, dziąseł i zębów u osób ze skłonnością do parodontozy i krwawienia dziąseł, podrażnienia dziąseł związane z noszeniem protez i
aparatów ortodontycznych, pielęgnacja po zabiegach usuwania kamienia nazębnego i wybielania szkliwa, pielęgnacja jamy ustnej u
osób posiadających implanty. Działanie skutecznie łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł, ułatwia
regeneracje tkanek jamy ustnej i dziąseł, zapewnia ochronę błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł, wspomaga regeneracje podrażnionych
dziąseł, zmniejsza nadwrażliwość zębów, regeneruje i odbudowuje szkliwo zębów, wzmacnia szkliwo zębów, wspiera remineralizacje
szkliwa, daje odczucie chłodzenia dzięki czemu redukuje dyskomfort, odświeża oddech. Sposób użycia Salumin Activ Nano stosuje się
kilka razy dziennie, lub zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa. Niewielką ilość żelu nanieść na błonę śluzową jamy ustnej lub dziąseł
za pomocą opuszki palca lub patyczka kosmetycznego i delikatnie wmasować. Preparat może być stosowany bezpośrednio na szkliwo
w celu regeneracji. Stosować po jedzeniu. Po użyciu preparatu nie płukać ust wodą. Stosowanie żelu nie zastępuje codziennej higieny
zębów i jamy ustnej. Uwagi do stosowania Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż
25oC, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Skład Aqua, Salvia Offcinalis Leaf Extract, Sorbitol, Tannic Acid, Propylene Glycol, Carbomer,
Sodium Hydroxide, Hydroxyapatite (nano), Menthol, Sodium Saccharin, Methylparaben, Propylparaben, Disodium EDTA. 
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