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Protefix - krem mocujący do protez zębowych - 47g
 

Cena: 15,60 pln

Opis słownikowy

Producent Queisser

Opis produktu
 

Protefix - krem mocujący do protez zębowych - zapewnia szybką i niezawodną pomoc przy problemach z prawidłowym trzymaniem się
protezy.

 

Właściwości:

- ekstra mocny do protez zębowych

- odznacza się dużą siłą mocowania przez wiele godzin (nawet przy nadmiernym wydzielaniu śliny)

- natychmiast aktywny

- dający długotrwały komfort

- zapewniający ochronę przed uciskiem i uszczelnienie

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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Stosowanie:

1. Krem nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę.
2. Małą ilość kremu nakładać (krótkimi odcinkami). Określenie jaka ilość kremu jest odpowiednia i nie wypłynie spod protezy może

wynieść kilka prób.
3. Założyć protezę, przycisnąć ją i lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu.

Po otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie
wpływa to na siłę mocującą kleju.

Po użyciu tubę dokładnie zamknąć, uważając by nie dostała się do niej woda, która po dostaniu się do wnętrza tubki może spowodować
stwardnienie kremu mocującego.

 

Podczas prawidłowego użytkowania kremu może dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.

 

Czyszczenie protezy i jamy ustnej:

Jamę ustną wypłukać wodą

Protezę delikatnie poruszyć i ją wyjąć.

Jeśli na protezie lub w jamie ustnej pozostają resztki kremu, należy je usunąć za pomocą wacika zwilżonego ciepłą wodą lub olejem
jadalnym.

Dziąsła i podniebienie delikatnie oczyścić przy pomocy miękkiej szczoteczki.

 

Skład: 
mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego,
karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, benzoesan metylu

Opakowanie: 47 g
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