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Protefix Higiena - pasta czyszcząca do protez zębowych -
75ml
 

Cena: 13,90 pln

Opis słownikowy

Producent Queisser

Opis produktu
 

Protefix Higiena - Pasta czyszcząca do protez zębowych i apartów ortodontycznych.

 

Specjalnie dobrany skład produktu do czyszczenia protez zębowych:

- zapewnia higieniczną czystość i świeżość protezy

- działa antybakteryjnie

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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- nie rysuje powierzchni protezy

Dzięki temu pasta czyszcząca Protefix zapewnia większą trwałość protezy.

 

Stosowanie:

1. Odpowiednią ilość pasty wycisnąć na szczoteczkę.

2. Po wyjęciu protezy z jamy ustnej przy pomocy szczoteczki z pastą wyszorować dokładnie całą  powierzchnię protezy (obustronnie).

3. Przed ponownym założeniem protezę dokładnie wypłukać wodą, .

4. Po użyciu tubkę z pastą dokładnie zamknąć.

Produktu nie należy stosować w jamie ustnej.

 

Skład:

Purified Water, Sorbitol, Glycerin, Silica, Sodium Dodecylsulphate, Xantan Gum, Medium-chaine Triglyceride, Arome, Titanium Dioxide,
Methylparaben, Ethylparaben, Sodium Saccharin, Propylparaben.

 

Opakowanie: 75ml
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