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Pasta do zębów Elmex Przeciw Próchnicy z aminofluorkiem
75 ml
 

Cena: 13,14 PLN

Opis słownikowy

Producent Jordan

Opis produktu
 

elmex Przeciw Próchnicy pasta do zębów z aminofluorkiem 75 ml

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

Marka
Elmex

Cechy
Remineralizuje uszkodzone szkliwo i skutecznie chroni zęby przed próchnicą., Wysoce
skuteczna formuła elmex® z aminofluorkiem tworzy dwufunkcyjną ochronną warstwę
wapniowo-fluorową, która remineralizuje zęby i skutecznie zapobiega powstawaniu
ubytków., Polecana przez dentystów., Produkt opracowany przez szwajcarskich
specjalistów., Skuteczność potwierdzona klinicznie.

Marka standaryzowana
Marka: Elmex
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Opis produktu
Pasta do zębów, która remineralizuje uszkodzone szkliwo i chroni zęby przed próchnicą
tworząc dwufunkcyjną ochronną warstwę wapniowo-fluorową.

Dodatkowe informacje
Pasta do zębów elmex® Przeciw Próchnicy z aminofluorkiem pomaga zapobiegać
powstawaniu próchnicy. Remineralizuje uszkodzone szkliwo i chroni zęby przed
próchnicą. Wysoce skuteczna formuła elmex® z aminofluorkiem tworzy dwufunkcyjną
ochronną warstwę wapniowo-fluorową, która remineralizuje zęby i zapobiega
powstawaniu ubytków. Główne korzyści wynikajace ze stosowania pasty do zębów
elmex® Przeciw Próchnicy: - Zawiera aminofluorek. - Pomaga remineralizować
uszkodzone partie szkliwa. - Skuteczna ochrona przed próchnicą zębów. - Polecana
przez dentystów. - Chroni również powierzchnie, do których trudno jest dotrzeć
szczoteczką do zębów. Produkt opracowany przez szwajcarskich specjalistów.
Przebadany klinicznie. W jaki sposób pojawia się próchnica? Próchnica jako proces
długofalowy, nie pojawia się z dnia na dzień. By ją zatrzymać, należy podjąć działania
już podczas wczesnych faz powstawania ubytków.

Przygotowanie i stosowanie
-

Rodzaj przechowywania
Typ: Przechowywać w temperaturze otoczenia

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

Rozmiar opakowania
75

Jednostka (tekst opisowy)
ml

Jednostka (specyficzna)
Jednostka (specyficzna): Mililitrów

Rodzaj opakowania
Typ: Karton
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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: 114

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
Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 7 lat.

Identyfikacja
SKU: 61006549

Podzielony opis produktu
Nazwa funkcjonalna: Toothpaste

SEO Tags
Search Tag: pasta do zębów dla dorosłych przeciw póchnicy; najlepsza pasta do zębów;
pasta terapeutyczna przeciw póchnicy; pasta do zębów na próchnicę; pasta
zapobiegająca powstawaniu próchnicy; pasta z fluorem; aminofluorek
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