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DENTOMIT Q10 MSE ŻEL 5 ML DR ENZMANN
 

Cena: 30,00 PLN

Opis słownikowy

Postać ŻEL

Producent Mito-Pharma

Opis produktu
 

DENTOMIT Q10 MSE ŻEL 5 ML

KORZYŚCI Z STOSOWANIA ŻELU DENTOMIT
Zastosowanie składników w nanotechnologii gwarantuje najwyższą skuteczność- potwierdzoną badaniami.
Udowodniona poprawa stanu dziąseł.
Wyraźnie skrócony czas gojenia się aft, nadżerek i odleżyn.
Gwarancja bezpieczeństwa stosowania i doskonałej tolerancji.
Najwyższa jakość i czystość nanokoenzymu Q10.
Preparat nie zawiera fluoru, barwników i emulgatorów uszkadzających komórki
preparat produkowany zgodnie z GMP- stosowanie preparatów produkowanych zgodnie z GMP gwarantuje, że otrzymujecie Państwo
określone substancje w dawkach zgodnych z informacją podaną na opakowaniu.

Składniki preparatu Dentomit®żel:

Nanokoenzym Q10 MSE zawarty w Dentomit®żel to biologicznie aktywny koenzym Q10 w formie nanocząsteczek, który jako silny
przeciwutleniacz wpływa na hamowanie procesów degeneracyjnych tkanki przyzębia, tym samym zapobiegając jej zapaleniom.
Badania udowodniły, że we wszystkich stanach zapalnych w jamie ustnej poziom koenzymu Q10 drastycznie spada. Nanokoenzym Q10
zawarty w preparacie wzmacnia miejscowo układ odpornościowy i dzięki temu skutecznie przywraca naturalne procesy regeneracji
tkanek.

Beta Glukan zawarty w preparacie pobudza system immunologiczny,przyspieszając tym samym procesy gojenia się.

Olejek miętowy gwarantuje natychmiastowe działanie chłodzące, antyseptyczne zmniejszając obrzęk i miejscowy ból.
Substancje aktywne: 0,6 % płynny Q10 (nanoquinon); 0,4% płynnego CM3 glukanu i 1% nanomięty

Skład: woda, gliceryna, poloksamer 407, ksylitol, alkohol, aromat mięty pieprzowej (olejek miętowy), nano-koenzym Q10, lecytyna, chlorek
cynku, sacharynian sodu, paraben metylu, glikol propylenowy, wodorotlenek sodu, karboksymetylo betaglukan sodu, limonen,
butylowany hydroksytoluen, linalol.
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Sposób użycia i dawkowanie: Dentomit®żel należy stosować miejscowo 2-3 razy dziennie po umyciu zębów, nanosząc na chorobowo
zmienione miejsca śluzówki jamy ustnej. W celu precyzyjnego dawkowania nałożyć ok. 1 cm żelu na dziąsła, a następnie delikatnie
wmasować. Po użyciu preparatu nie płukać ust wodą. Przez co najmniej pół godziny po zastosowaniu żelu nie pić i nie przyjmować
żadnych pokarmów.

Stosowanie żelu nie zastępuje codziennej higieny zębów i jamy ustnej. Nie zastępuje także specjalistycznego leczenia chorób przyzębia.
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