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Pasta do zębów dla dzieci Elmex Junior z aminofluorkiem
6-12 lat 75 ml
 

Cena: 13,14 PLN

Opis słownikowy

Producent Jordan

Opis produktu
 

elmex Junior Pasta do zębów dla dzieci 6-12 lat przeciw próchnicy z aminofluorkiem
75 ml

Składniki
Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol (*S) / Glycerin (*Y), Hydroxyethylcellulose, Olaflur, Cl
77891, Aroma, Limonene, Sodium Saccharin, Hydrochloric Acid, *S/*Y: sprawdź kod
produkcyjny

Marka
Elmex

Cechy
Wysokoaktywny aminofluorek zawarty w paście o skuteczności udowodnionej w wielu
badaniach klinicznych., Pasta do zębów tworzy na powierzchni szkliwa specjalną
ochronną warstwę fluorku wapnia., Zęby są bardziej odporne na utratę minerałów pod
wpływem kwasów próchnicowych., Pomaga w ponownym wbudowaniu w szkliwo
minerałów rozpuszczonych przez kwasy próchnicowe., Ochrona przed próchnicą.,
Zawartość fluoru dostosowana do wieku dziecka., Łagodny miętowy smak.

Marka standaryzowana
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Marka: Elmex

Opis produktu
Pasta do zębów odpowiednia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zawartość fluoru
dostosowana do wieku dziecka. Miętowy smak.

Dodatkowe informacje
Pasta do zębów elmex® JUNIOR Ochrona nowych zębów stałych przed próchnicą z
aminofluorkiem. Dla dzieci w wieku 6 - 12 lat. Skuteczna ochrona przed ubytkami w
okresie wymiany zębów mlecznych na stałe. Wysokoaktywny aminofluorek zawarty w
paście do zębów elmex Junior ma skuteczność udowodnioną w wielu badaniach
klinicznych. Tworzy natychmiastową warstwę ochronną wokół zębów. Dzięki
odpowiedniej do wieku dziecka zawartości fluoru, zęby stałe są wzmocnione i
chronione przed próchnicą. Proukt ma przyjemny, łagodny smak. Główne korzyści
wynikające ze stosowania pasty do zębów elmex® JUNIOR: - Zachęca do codziennego
szczotkowania dzięki przyjemnemu, łagodnemu smakowi. - Remineralizuje szkliwo. -
Pomaga zapobiegać utracie minerałów. - Skutecznie chroni nowe zęby stałe przed
próchnicą. - Dokładnie i delikatnie myje zęby. - Tworzy tarczę ochronną wokół zębów.
Produkt opracowany przez szwajcarskich specjalistów. Dlaczego nowe zęby stałe
potrzebują dodatkowej ochrony? Bakterie zamieniają cukry i węglowodany obecne w
pożywieniu na kwasy, które atakują szkliwo zębów. Wyrzynające się zęby stałe są
szczególnie podatne na próchnicę, ponieważ szkliwo nie jest jeszcze w pełni
utwardzone. Dlatego dentyści rekomendują stosowanie pasty do zębów z odpowiednią
do wieku dziecka zawartością fluoru (1400 ppm F-).

Przygotowanie i stosowanie
Sposób użycia: U dzieci poniżej 6 lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod
kontrolą dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z
innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem lub lekarzem.

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

Trwałość po otwarciu
Trwałość po otwarciu. miesiąc/miesiące/miesięcy 35

Rozmiar opakowania
75
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Jednostka (tekst opisowy)
ml SUT

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Tuba

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 75

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 39
Szerokość na półce: 33
Głębokość na półce: 177

Waga od dostawcy
Waga brutto: 111

Adres producenta
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Adres zwrotny
Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa

Telefon kontaktowy
(48) (22) 32 82 223

Adres internetowy
https://www.colgate.pl/

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
-

Identyfikacja
SKU: 61009859
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Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Toothpaste

SEO Tags
Search Tag: pasta do zębów dla dzieci; pasta dla dzieci; pasta dla dzieci lekka mięta;
najlepsza pasta dla dzieci; pasta dla dzieci przeciw próchnicy; pasta dla dzieci
zapobiegająca powstawaniu próchnicy; najlepsza pasta do zębów; pasta do zębów
elmex; pasta dla dzieci z fluorem;

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://szybkikoszyk.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

