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Protefix krem mocujący extra-mocny 47g
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Quiesser Pharma

Postać krem

Typ produktu wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

KREM MOCUJĄCY PROTEFIX ® (w odróżnieniu od innych kremów mocujących):

nanosi się bezpośrednio na wilgotną protezę
daje się łatwo rozprowadzać na protezie
siła mocowania utrzymuje się przez 8 do 16 godzin
ma neutralny smak i daje się łatwo usuwać z protezy (opinia 90 % użytkowników).
nie zawiera cynku !

Informujemy, że żaden z kremów mocujących Protefix nie zawiera w składzie cynku w odróżnieniu od niektórych produktów
konkurencyjnych. Pozwala to na bezpieczne stosowanie kremu, po każdym posiłku.

Protefix ® krem mocujący w oryginalnej formule jest bardzo skuteczny w przypadku większości problemów z mocowaniem protezy.
Odznacza się dużą siłą mocowania przez wiele godzin, zarówno w warunkach utrudnionej przyczepności jak i przy intensywnej produkcji
śliny.

Sposób użycia:

Protezę i jamę ustną oczyścić dokładnie z resztek jedzenia. Krem mocujący nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę (zgodnie z
rysunkiem). W razie potrzeby krem można nałożyć również na tylną część protezy szczęki górnej. Przy nakładaniu kremu tubę naciskać
w części bliżej ujścia tubki.

Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej jego ilości maleje skuteczność działania mocującego.
Dodatkowo zbyt grubą warstwę kremu trudniej jest usuwać z protezy lub z podniebienia.
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Protezę założyć i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut. Resztki kremu mocującego
można łatwo usunąć przy pomocy wacika zwilżonego olejem jadalnym.

Ważne:

Po użyciu należy starannie zamknąć tubkę , przy czym jej otwór powinien pozostawać czysty i suchy. Resztki wilgoci po dostaniu się do
tuby mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego.
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