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SeptOral MED żel stomatologiczny do stosowania na
podrażnienia i choroby w jamie ustnej 20ml
 

Cena: 19,12 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

jama ustna, zęby

Podmiot
odpowiedzialny

Avec Pharma

Postać żel

Substancja
czynna

chlorheksydyna, cytrynian trójsodowy, kwas
hialuronowy (hialuronian sodu), mleczan
glinu

Typ produktu kosmetyk

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

SeptOral MED to żel stomatologiczny, który dzięki połączeniu składników aktywnych, dwuglukonianu chlorheksydyny, mleczanu glinu
oraz kwasu hialuronowego, zapewnia skuteczną ochronę dziąseł i błon śluzowych, redukuje krwawienie dziąseł, koi stany zapalne, afty,
pleśniawki, itp. Żel wspomaga naturalny proces gojenia śluzówki, zmniejsza dyskomfort, przyspiesza czas regeneracji uszkodzonych
tkanek.

Dobroczynne działanie składników aktywnych żelu SeptOral MED:

łagodzą podrażnienia dziąseł i błon śluzowych,
hamują krwawienie dziąseł,
działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczno,
wspomagają regenerację dziąseł i błon śluzowych,
przyspieszają gojenie aft, nadżerek, owrzodzeń oraz urazów od protez czy aparatów ortodontycznych.
zmniejszają nadwrażliwość zębów.

Składniki aktywne żelu SeptOral MED:

Chlorheksydyna - najbardziej znany środek o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym. Skutecznie redukuje ilość
drobnoustroi rozwijających się w przyzębiu, które odpowiedzialne są za stany zapalne i krwawienia dziąseł. Regularnie
stosowana Wspomaga usuwanie płytki nazębnej i opóźnia jej ponowne gromadzenie. Działanie płynu utrzymuje się do kilku
godzin.
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Kwas hialuronowy - aktywny element regeneracji tkanek, bierze udział w naturalnych procesach utrzymania zdrowego stanu
błony śluzowej i dziąseł, przyspiesza tworzenie tkanki dziąsłowej.
Mleczan glinu - posiada właściwości ściągające i przeciwzapalne, przyspiesza gojenie błon śluzowych, zmniejsza krwawienie i
chroni zęby przez tworzeniem się kamienia nazębnego.
Cytrynian trójsodowy - łagodzi wrażliwość zębów przez zahamowanie przewodzenia bodźców bólowych nerwów czuciowych
miazgi zęba.

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu SeptOral MED należy nanieść bezpośrednio na chorobowo zmienione miejsce, przy pomocy czystego palca lub
wacika. Żel należy wcierać przez ok. 2 minuty wykonując lekkie ruchy masujące. Po nałożeniu żelu nie należy płukać ust oraz nie
spożywać pokarmów przez ok. 20 minut. Stosować 2-3 razy dziennie lub według zaleceń lekarza.

Skład:

Aqua, Sorbitol, Glycerin, Aluminum Lactate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Carrageenan, Sodium Citrate, Taurine, Sodium Hyaluronate,
Aroma, Limonene, Eugenol, Linalool, Chlorhexidine Digluconate, Menthol, Sodium Saccharin, Cl 12490.
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