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BUCCOTHERM Whitening pasta wybielająca 75ml
 

Cena: 20,20 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo BUCCOTHERM

Opis produktu
 

BUCCOTHERM Whitening & Care

Wybielająca pasta do zębów z naturalnej wody termalnej

Pojemność: 75 ml

Buccotherm - organiczne produkty do higieny jamy ustnej oparte o wody geotermalne Castera-Verduzan

Buccotherm to marka produktów do higieny jamy ustnej, produkowana od 1998 roku przez francuskie laboratorium ODOST. Siedziba
laboratorium zlokalizowana jest na południowym zachodzie Francji, w malowniczym miasteczku Castera-Verduzan. Miejscowość ta
znana jest w całej Francji, już od początku XIX wieku, jako jedno z najlepszych uzdrowisk w kraju. Swoją popularność zawdzięcza przede
wszystkim wodom termalnym o unikalnych właściwościach leczniczych, które mają szerokie zastosowanie w leczeniu wszelkiego typu
zmian skórnych. Z tej tradycji starają się czerpać również produkty Buccotherm.

Woda termalna Castera-Varduzan słynie również ze swojego leczniczego działania na zęby i dziąsła. Już w 1841 roku uzdrowisko
zostało oficjalnie uznane jako miejsce specjalizujące się w leczeniu chorób peridontologicznych jamy ustnej. Unikalny skład wody
termalnej Castera-Verduzan (1301 mg składników mineralnych w 1 litrze wody) sprawia, że ma ona działanie łagodzące, przeciwzapalne
oraz stymulujące wydzielanie śliny. Dzięki temu idealnie nadaje się do leczenia wrażliwych dziąseł i nadwrażliwych zębów.

Od 1983 roku leczenie chorób dziąseł za pomocą wody Castera-Verduzan jest procedurą medyczną uznawaną oficjalnie przez
francuskie Ministerstwo Zdrowia. Co więcej, francuscy dentyści mają możliwość wysłania swoich pacjentów, cierpiących na choroby
periodontologiczne, na 21 dniową kurację do uzdrowiska Castera-Verduzan.

Niska kwasowość

Produkty Buccotherm posiadają niskie pH (+/- 8) dzięki czemu w naturalny sposób przeciwdziałają obniżaniu się pH w jamie ustnej oraz
tworzeniu się w niej środowiska kwasowego.

Działanie antybakteryjne

Wszystkie produkty Buccotherm zawierają w swoim składzie wodę termalną Castera-Verduzan, która posiada potwierdzone klinicznie
właściwości antybakteryjne i łagodzące.

Delikatna formuła

Woda termalna Castera-Varduzan jest najbardziej delikatnym spośród składników past do zębów. Współczynnik ścieralności w pastach
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do zębów (RDA) w przypadku produktów Buccotherm wynosi zaledwie 7. Produkty Buccotherm są więc idealnym rozwiązaniem nawet
dla najbardziej wrażliwych użytkowników.

W 100% naturalne

Wszystkie produkty Buccotherm są w pełni organiczne oraz posiadają certyfikat jakości produkcji międzynarodowej firmy ECO-CERT.

Buccotherm Whitening & Care - Pasta wybielająca. Bez parabenów i SLS

Pasta wybielająca Buccotherm z certyfikatem ECOCERT do codziennego stosowania składa się jedynie z naturalnych składników.
Specjalny skład wzbogacony o krzemionkę doskonale eliminuje przebarwienia spowodowane kawą, herbatą, czy papierosami.

Pasta Buccotherm pomaga przywrócić zębom ich naturalną biel oraz blask nie uszkadzając przy tym powierzchni szkliwa. Wzbogacona
o fluor (1100 ppm), średnie pH (8 pH) oraz sole mineralne (1300mg/l) skutecznie zapobiega powstawaniu płytki nazębnej, próchnicy
oraz wspomaga remineralizację szkliwa. Dodatkowa obecność wody termalnej Castera-Verduzan i propolisu działa kojąco na dziąsła
poprawiając ich kondycję.

Dla kogo polecana jest pasta Buccotherm Whitening & Care?

Pasta polecana jest dla osób dorosłych do codziennego stosowania, u których często pojawiają się przebarwienia spowodowane piciem
kawy, herbaty czy paleniem papierosów. Pasta szczególnie polecana osobom, którym zależy na podtrzymaniu efektu wybielania czy po
profesjonalnym czyszczeniu zębów w gabinecie stomatologicznym.

Cechy pasty Buccotherm Whitening & Care:

  Przywraca naturalną biel zębów nie uszkadzając przy tym powierzchni szkliwa.
  Opóźnia pojawianie się przebarwień.
  Zapobieganiu gromadzeniu się płytki nazębnej i powstawaniu próchnicy.
  Poprawia kondycję dziąseł.
  Smak miętowy
  Postać kremu

Wskazania do stosowania:

Pastę Buccotherm Whitening & Care stosować po zabiegach scalingu czy wybielania zębów w celu podtrzymania efektu białych zębów.

Pasta nie zawiera: parabenów, sacharynianu sodu, sztucznych barwników oraz aromatów. Dosładzany ekstraktem ze stewii.

Skład: Castera-Verduzan thermal Aqua*, Glycerin*, Dicalciumphosphate dehydrate, Silica, Sorbitol Water, Decyl glucoside, Titanium
dioxide, Aroma, Xanthan gum, Alcohol*, Sodium fluoride, Sodium hydroxide, Stevia rebaudiana extract, Propolis extract, Limonene,
Linalool.
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