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Protefix - proszek mocujący do protez zębowych - 50g
 

Cena: 21,45 pln

Opis słownikowy

Producent Queisser

Opis produktu
 

Protefix - Proszek mocujący do protez zębowych

 

Właściwości:

Protefix proszek mocujący extra-mocny.

Trzyma na mokro, nawet przy oszczędnym dozowaniu oraz odznacza się nieprzeciętną siłą mocującą i długim czasem działania.

Odpowiedni do stosowania w przypadku problemów niewielkich problemów z przyczepności lub rozrzedzoną śliną.

Jest neutralny w smaku i gwarantuje dobre trzymanie protezy także przy niewystarczającym wydzielaniu śliny.

Produkt wykonany jest z naturalnego alginianu sodu dzięki czemu jest szczególnie odpowiedni dla wrażliwych błon śluzowych jamy
ustnej.

 

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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Sposób użycia:

Proszek mocujący Protefix rozsypać równomierną, cienką warstwą na wilgotną protezę. Po wsunięciu proteza jest mocowana na swoim
miejscu w jamie ustnej.

 

W sytuacji gdy dochodzi do przedwczesnego rozluźnienia protezę ponownie posypać cienką warstwą proszku.

 

Pozostałości proszku można zmyć z protezy pod bieżąca wodą z użyciem szczoteczki. Uporczywe resztki usunąć wackiem nasączonym
olejem jadalnym.

 

Butelkę z proszkiem w trakcie dozowania należy trzymać pod kątem i delikatnie uderzać w nią palcem wskazującym.

 

W przypadku zastosowania za dużej ilości proszku może dojść do jego utwardzenia i może prowadzić do uszkodzenia błony śluzowej
jamy ustnej.

 

Składniki: alginian sodu

 

Opakowanie: 50g
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