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Forever Bright aloesowa pasta do mycia zębów - 130g
 

Cena: 41,90 pln

Opis słownikowy

Producent Forever Living Products

Opis produktu
 

Pasta do zębów Forever Bright to aloesowa pasta do zębów bez fluoru.

Ma postać żelu, który stosuje się tak jak zwykłą pastę do zębów - niewielką ilość należy nanieść na szczoteczkę i szczotkować zęby
przez około 3 minuty po czym wypłukać wodą.

Skład pasty oparty jest o aloes i wzbogacony o propolis pszczeli.

Aloes posiada właściwości czyszczące, które zostały wykorzystane w żelu do zębów i pozwalają łagodnie wyczyścić zęby, a także
pomagają w zapobieganiu osadzaniu się kamienia nazębnego. 

Propolis pomaga zwalczyć stany zapalne jamy ustnej i zapobiega ich powstawaniu.

Pasta ma łagodny miętowy smak i przyjemny zapach.

Może być stosowana przez dzieci.

Nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, jest więc odpowiednia dla wegetarian.

 

Waga netto:  130 g

 

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: 23-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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