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Lacalut Aktiv pasta do zębów 75ml
 

Cena: 14,57 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

jama ustna, zęby

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać pasta

Typ produktu kosmetyk

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

LACALUT AKTIV – pasta polecana do codziennej higieny jamy ustnej i zębów, w szczególności dla osób mających problemy z dziąsłami
oraz objawami chorób przyzębia, w tym paradontozy.

Zapobiega krwawieniu dziąseł i parodontozie, a także chroni zęby przed próchnicą. Zmniejsza odczyn zapalny tkanek przyzębia,
krwawienie i wysięki oraz przyspiesza proces gojenia.

Działanie pasty LACALUT AKTIV zostało potwierdzone badaniami klinicznymi.

u 67 % badanych krwawienie dziąseł zmniejszyło się
u 22% badanych krwawienie całkowicie ustąpiło
92% badanych określiło pastę jako dobrą lub bardzo dobrą
89% badanych dobrze oceniło czyszczące właściwości pasty

*Ocena kliniczno-użytkowa. Pomorski Uniwersytet Medyczny (PAM) w Szczecinie, katedra Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii,
Zakład Periodontologii

Skuteczność pasty gwarantuje specjalna kombinacja składników: mleczanu glinu, chlorheksydyny, alantoiny, bisabololu (czynnego
składnika rumianku) i fluoru.

Sposób użycia:

Szczotkować zęby przez 3 minuty, co najmniej 2 razy dziennie (rano i wieczorem), szczególnie po posiłkach
U dzieci poniżej 6 lat stosować niewielką ilość pasty – wielkości ziarnka grochu, pod kontrolą dorosłych aby zminimalizować
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ryzyko połknięcia
Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub innym lekarzem
Może być stosowana przez osoby z cukrzycą i kobiety w ciąży.

Działanie składników

MLECZAN GLINU

zmniejsza krwawienie dziąseł
działa ściągająco i przeciwzapalnie na dziąsła
chroni przed tworzeniem się kamienia nazębnego

CHLORHEKSYDYNA

działa przeciwbakteryjnie
działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie w szczególności na bakterie próchnicotwórcze

FLUOREK GLINU

zwiększa odporność uzębienia na próchnicę

BISABOLOL (CZYNNY SKŁADNIK RUMIANKU)

łagodzi stany zapalne dziąseł

ALANTOINA

przyspiesza gojenie, działa łagodząco i regenerująco

OLEJKI ETERYCZNE

zapewniają uczucie świeżości

Pasta NIE ZAWIERA parabenów.

Zawartość fluoru

1360 ppm fluorku glinu.
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