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Protefix Higiena - aktywne tabletki do czyszczenia protez - 66
szt.
 

Cena: 28,70 pln

Opis słownikowy

Producent Queisser

Opis produktu
 

Tabletki Protefix dezynfekują protezę lub aparat ortodontyczny i zapewniają ich higieniczną czystość.

Preparat usuwa najtrudniejsze osady z kawy i herbaty likwiduje kamień nazębny. Wspierają ochronę jamy ustnej przed szkodliwymi
bakteriami, będącymi źródłem stanów zapalnych i przykrego zapachu.

Przy regularnym stosowaniu Tabletki Protefix zapewniają uczucie świeżości. Aktywny tlen działa gruntownie i bezpiecznie, dociera do
niedostępnych zagłębień i nie uszkadza materiału protezy.

Stosowanie:
1. Oczyścić protezę lub aparat przy pomocy szczoteczki.
2. Jedną tabletkę Protefix wrzucić do pół szklanki letniej wody.
3. Protezę umieścić w musującym roztworze tak, by była ona całkowicie zanurzona.
4. Po około 10 minutach (lub 3 minutach, jeśli oczekiwany jest jedynie efekt oczyszczenia) protezę można wyjąć i wyszorować
szczoteczką pod bieżącą wodą lub dokładnie wypłukać.

Protezę można pozostawić w roztworze na noc.

Uwaga: Nie stosować tabletek ani ich roztworu w jamie ustnej! Unikać kontaktu z oczami. W przypadku pomyłkowego połknięcia –
skontaktować się z lekarzem.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu (nie zaleca się przechowywania w łazience), niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Składniki:

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.
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Potassium Caroate, Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Sodium Carbonate, Sorbitol, VP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium
Lauryl Sulfoacetate, Aroma, CI 73015 (color).

Opakowanie: 66 tabletek
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