
 
Apteka Pod Złotym Lwem Majewscy, Kielak spółka jawna

Wilczak 12, Poznań
+48 509 745 759

 

 

DR.H PASTA DO ZĘBÓW Z SOLANKĄ ŁAGODNA 75 M
 

Cena: 22,00 PLN

Opis produktu
 

Łagodna Pasta do Zębów z Solanką
Delikatna pielęgnacja wrażliwych zębów (bez dodatku mentolu)

Stworzona we współpracy z doświadczonymi dentystami, Łagodna Pasta do Zębów z Solanką ma potrójne działanie. Zawiera naturalne
sole morskie, mineralny węglan wapnia i wzmacniający krzem. Nie zawiera natomiast środków czyszczących na bazie tenzydów
(substancji powierzchniowo czynnych). Używana regularnie po każdym posiłku, czyści zęby w łagodny i dokładny sposób, zapobiegając
powstawaniu próchnicy i chroniąc wrażliwe zęby.

Głównym składnikiem tej orzeźwiającej, przyjemnej w smaku pasty jest solanka pochodząca z wody leczniczej w Bad Durrenberg. W
połączeniu z tradycyjnie pozyskiwaną solą morską, stymuluje naturalną produkcję śliny, co z kolei pomaga neutralizować kwasy i
pobudza proces samooczyszczania. Kompozycję soli wzbogacono o składniki leczniczych roślin:

  antybakteryjne właściwości naturalnych ekstraktów z szałwii, tymianku i olejku cytrynowego odkażają jamę ustną i zapewniają świeży
oddech;
  żywica mastykowca, produkt tradycyjnie używany w higienie dentystycznej, pielęgnuje jamę ustną i dba o równowagę flory bakteryjnej;
  wyciąg z leszczyny wzmacnia dziąsła;
  ekstrakt z wrzosu pomaga regenerować się wrażliwym błonom śluzowym;
  nie zawiera mięty pieprzowej ani mentolu;
  nie zawiera syntetycznych barwników, konserwantów, środków zapachowych ani alkoholu.

Sposób użycia: Szczotkować zęby przez około 3 minuty łagodnymi, kolistymi ruchami bez mocnego nacisku. Wypłukać starannie usta.

Dostępne opakowania: tuba 75 ml.
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Skład: Sea Water (Maris Aqua), Calcium Carbonate, Water (Aqua), Sorbitol, Glycerin, Sea Salt (Maris Sal), Hydrated Silica, Xanthan Gum,
Chondrus Crispus (Carrageenan) Extract, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Fragrance (Parfum), Citrus Medica Limonum
(Lemon) Peel Oil, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Limonene*, Citral*, Geraniol*, Linalool*, Diatomaceous Earth (Solum Diatomeae),
Kaolin, Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum, Peat Moss Extract, Xanthophyll.

*składnik naturalnego olejku eterycznego
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