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APA CARE pasta remineralizująca do zębów 75ml
 

Cena: 18,76 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo APA CARE

Opis produktu
 

APACARE remineralizująca pasta do zębów

szybko i skutecznie odbudowuje ubytki w szkliwie wzmacniając zęby. Doskonale czyści zęby i wspomaga usuwanie przebarwień. Pasta
do zębów ApaCare zawiera 1% medycznego nanohydroksyapatytu, określanego jako płynne szkliwo. Nanohydroksypatyt to składnik,
który posiada zdolność wbudowywania się w strukturę szkliwa dzięki czemu zęby stają się gładkie i odzyskują naturalną biel. Zawarty w
paście do zębów ApaCare hydroksyapatyt w cząsteczkach nano tworzy na powierzchni zębów jasną i białą barierę przeciwbakteryjną,
zęby stają się odporniejsze na negatywne działanie bakterii, kwasów z pożywienia oraz osadzanie się płytki nazębnej. Remineralizacyjna
pasta do zębów ApaCare zawiera fluor 1450ppm, który wspomaga proces remineralizacji szkliwa oraz tworzy warstwę ochronną na
zębach zwiększając ochronę przed próchnicą oraz nadwrażliwością zębową.

Pasta do zębów ApaCare pielęgnuje zęby, uszczelnia powierzchnię szkliwa zabezpieczając zęby i dziąsła przed chorobami przyzębia.
ApaCare remineralizacyjna pasta do zębów jest szczególnie skuteczna przy podwyższonej podatności na próchnicę, wrażliwych zębach,
nadmiernemu gromadzeniu się płytki nazębnej oraz przy spożywaniu kwaśnych posiłków i napoi. Niski współczynnik ścieralności Rda
50 sprawia, że pasta do zębów ApaCare jest bezpieczna dla szkliwa i delikatnych dziąseł.

Działanie medycznego nanohydroksyapatytu wykorzystuje trzy mechanizmy

Chroni przed bakteriami i powstawaniem kamienia nazębnego.
Uszczelnia uszkodzone szkliwo i zmniejsza wrażliwość zębów.
Uczestniczy w remineralizacji szkliwa.
Działanie remineralizacyjnej pasty do zębów APACARE

zmniejsza częstość powstawania próchnicy i hamuje jej rozwój - odbudowane szkliwo sprawia, że zęby są mocniejsze i lepiej chronione
przed negatywnym działaniem bakterii chorobtwórczych
silniej i szybciej remineralizuje szkliwo dzięki zawartości nanohydroksyapatytu, który wbudowuje się w strukturę szkliwa
uszczelnia powierzchnię uszkodzonego szkliwa wzmacniając zęby
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naturalnie rozjaśnia zęby i zwiększa ich połysk, odbudowane szkliwo sprawia, że zęby odzyskują naturalny kolor
opóźnia powstawanie płytki nazębnej oraz kamienia nazębnego,
wygładza powierzchnię szkliwa dzięki delikatnym właściwościom ściernym
szybko i skutecznie mniejsza wrażliwość zębów oraz redukuje ból zębów podczas spożywania zimnych, kwaśnych posiłków.
Stosowanie remineralizacyjnej pasty do zębów ApaCare: Pasta do zębów ApaCare przeznaczona jest do codziennego stosowania.
Zaleca się szczotkowanie zębów min. dwa razy dziennie a najlepiej po każdym posiłku. Dla uzyskania najlepszych efektów i w celu
szybkiej odbudowy szkliwa zaleca się stosowanie w z pastą do zębów pozostałe produkty z linii ApaCare, które uzupełnią codzienną,
profesjonalną higienę jamy ustnej.

Skład pasty do zębów ApaCare

Aqua, Hydrated Silica, Sorbitol, Propylene Glycol, Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Hydroxyapatite, Aroma, Cellulose Gum, Cl
77891, Sodium Fluoride, Allantoin, Sodium Saccharin, Tetrapotassium Pyrophosphate, Limonene.
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