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Pasta do zębów dla dzieci Elmex z aminofluorkiem do 6 lat
50 ml
 

Cena: 13,14 PLN

Opis słownikowy

Producent Jordan

Opis produktu
 

elmex Kids Pasta do zębów dla dzieci 0-6 lat przeciw próchnicy z aminofluorkiem 50
ml

Składniki
Aqua, Sorbitol, Hydrated Silica, Hydroxyethylcellulose, Olaflur, Aroma, Saccharin.
Zawiera: Olaflur (aminofluorek) 1000 ppm.

Marka
Elmex

Cechy
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., Delikatny, miętowy smak.

Marka standaryzowana
Marka: Elmex
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Opis produktu
Pasta do zębów emlex® Kids jest odpowiednia dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat.
Zawartość fluoru dostosowana do wieku dziecka. Delikatny, miętowy smak.

Dodatkowe informacje
Zęby mleczne zasługują na najlepszą ochronę i pielęgnację ponieważ ich zadaniem jest
zapewnienie miejsca i prawidłowego rozwoju zębów stałych. Pasta do zębów elmex®
Dla Dzieci to ochrona jamy ustnej od pierwszego ząbka do 6 roku życia. Opracowana by
chronić zęby mleczne przed ubytkami. Dzięki zawartości wyjątkowego sładnika jakim
jest aminofluorek pasta do zębów elmex® Dla Dzieci pomaga zapewnić potrójną
ochronę. Główne korzyści wynikajace ze stosowania pasty do zebów dla dzieci elmex®
Dla Dzieci: - Tworzy na powierzchni szkliwa specjalną ochronną warstwę fluorku
wapnia. - Sprawia, że zęby są bardziej odporne na utratę minerałów pod wpływem
kwasów próchnicowych. - Pomaga w ponownym wbudowaniu w szkliwo minerałów
rozpuszczonych przez kwasy próchnicowe. Produkt opracowany przez szwajcarskich
specjalistów. Przebadany klinicznie. Próchnica u dzieci jest coraz bardziej
powszechnym problem dotykającym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym**. W
okresie wymiany zębów mlecznych na stałe niezbędna jest ich szczególna ochrona.
Próchnica u dzieci powstaje na skutek nieodpowiedniego żywienia, higieny jamy ustnej,
a także przez brak systematycznej opieki stomatologicznej**. **https://www.medonet.p
l/zdrowie,prochnica-u-dzieci--przyczyny--objawy-i-leczenie,artykul,1734234.html

Przygotowanie i stosowanie
Zalecany sposób użycia: Szczotkować zęby ilością pasty wielkości ziarnka grochu raz
dziennie od momentu pojawienia się pierwszego ząbka i dwa razy dziennie od drugiego
roku życia. Do przodu i do tyłu: aby wierzch Twoich ząbków był czysty I dookoła:
czyszczenie zewnętrznych powierzchni jest bardzo łatwe I zygzakiem: nie zapomnij też
o tylnej stronie Twoich ząbków

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

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

Rozmiar opakowania
50
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Jednostka (tekst opisowy)
ml SUT

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Tuba

Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy: 50

Wymiary od dostawcy
Wysokość na półce: 39
Szerokość na półce: 32
Głębokość na półce: 136

Waga od dostawcy
Waga brutto: 76

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: 61009608
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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 z fluorem;
pasta dla dzieci lekka mięta; najlepsza pasta dla dzieci; pasta dla dzieci przeciw
próchnicy; pasta dla dzieci zapobiegająca powstawaniu próchnicy; pasta do zębów z
aminofluorkiem
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