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Lacalut white & repair pasta do zębów 75ml
 

Cena: 20,48 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

jama ustna, zęby

Podmiot
odpowiedzialny

Natur Produkt Zdrovit

Postać pasta

Typ produktu kosmetyk

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Pasta dla zdrowych, białych i pełnych blasku zębów.

*WYBIELA *NAPRAWIA *CHRONI

Nowoczesna pasta do zębów o potwierdzonym działaniu czyszczącym, rozjaśniającym i remineralizującym szkliwo. Zapewnia
długotrwałą ochronę, pomaga łagodnie rozjaśnić barwę szkliwa oraz nadaje uczucie świeżości i czystości.

Dzięki regularnemu, codziennemu stosowaniu pasty LW&R zęby staja się gładsze oraz odporniejsze na działanie bakterii i kwasów w
jamie ustnej.

Wyjątkowa kombinacja substancji czynnych w tym zawartość HYDROKSYAPATYTU - remineralizuje powierzchnię zębów i nadaje
naturalną biel.

Sposób użycia:

Czyścić zęby rano i wieczorem nakładając ilość pasty wielkości ziarnka grochu.
Pasta dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.
Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub innym lekarzem.

Działanie składników:

HYDROKSYAPATYT

wspomaga proces remineralizacji szkliwa
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aktywuje proces tworzenia się szkliwa
stymuluje procesy naprawcze tkanki w miejscu stosowania

FLOREK SODU

zapobiega próchnicy
działa bakteriobójczo
mineralizuje, tworzy warstwę ochronną

MLECZAN GLINU

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

TRÓJFOSFORAN PIĘCIOSODOWY

rozpuszcza osad nazębny
wybiela zęby

PIROFOSFORAN CZTEROPOTASOWY

zapobiega i spowalnia tworzenie się osadu i kamienia nazębnego

OLEJKI ETERYCZNE

zapewniają uczucie świeżości

Skuteczność pasty LACALUT WHITE & REPAIR została potwierdzona badaniami klinicznymi.

Jej działanie wyróżnia się wysoką skutecznością w usuwaniu osadu nazębnego.

LACALUT WHITE & REPAIR posiada właściwości hamujące powstawanie osadu nazębnego oraz kontroluje powstawanie płytki
nazębnej.

Jest pastą wybielająca o niskim współczynniku ścieralności szkliwa (RDA=100)

Zawartość fluoru

1360 ppm fluorku sodu.
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