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Elmex - pasta do zębów Sensitive Plus - 75ml
 

Cena: 16,90 pln

Opis słownikowy

Producent GABA INTERNATIONAL

Opis produktu
 

Elmex - pasta do zębów Sensitive Plus

Pojemność: 75ml

Właściwości:

Pasta Elmex Sensitive Plus jest przeznaczona dla osób, które w wyniku odsłonięcia szyjek zębowych cierpią na nadwrażliwość zębów
oraz są szczególnie narażone na próchnicę zębiny. 

Jak działa Elmex Sensitive Plus: 

- 1 PLUS: Wysokoaktywny aminofluorek tworzy jednolitą warstwę, która chroni szyjki zębowe przed próchnicą. 
- 2 PLUS: Przy regularnym stosowaniu skutecznie przeciwdziała nadwrażliwości zębów - znosi przyczyny nadwrażliwości poprzez
zamykanie odsłoniętych kanalików zębiny. 
- 3 PLUS: Delikatnie czyści odsłonięte szyjki zębowe, nie powodując ich nadmiernego starcia. 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://dlapacjenta.pl
https://dlapacjenta.pl/elmex-pasta-do-zebow-sensitive-plus-75ml.html
http://www.aptusshop.pl/
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Zawartość fluoru: 0,14%. Wskaźnik ścieralności (RDA): 30. 
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