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GC MI paste plus pasta 35ml truskawka
 

Cena: 62,19 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo GC MI

Opis produktu
 

GC MI Paste Plus płynne szkliwo z fluorem 35ml truskawka

GC MI Paste Plus to oparta na wodzie, bezcukrowa pasta do zębów do miejscowego stosowania, zawierająca bioaktywny wapń,
fosforany i fluor. Za skuteczność odpowiada specjalny, opatentowany kompleks Recaldent™, z wbudowanym fluorem CPP-ACPF
(fosfopeptyd kazeiny – amorficzny fosforan wapnia z fluorem). Poziom fluoru wynosi 0,2% w/w (900ppm), czyli tyle, ile średnio
zawierają pasty do zębów dla dorosłych.

Kompleks Recaldent™ otrzymywany jest z proteiny mleka – kazeiny, która ma działanie silnie ochronne, a dodatkowo „przenosi” jony
wapniowe i fosforanowe, wpływając na remineralizację szkliwa zębów. CPP-ACPF po wprowadzeniu do jamy ustnej natychmiast łączy
się ze szkliwem, błonką nabytą, płytką nazębną oraz tkanką miękką, dostarczając minerały w te miejsca, gdzie ich brakuje. Mechanizm
ten decyduje o tym, że GC MI Paste Plus – nazywany „płynnym szkliwem” doskonale chroni zęby oraz pomaga utrzymywać właściwą
równowagę pH w jamie ustnej.

GC MI Paste Plus zawiera wszystkie zalety GC Tooth Mousse, a dodatkowo zapewnia największą efektywność w uwalnianiu fluoru do
szkliwa i jego wchłanianiu. Dzięki unikalnej postaci fluoru działanie pasty łączy w sobie zarówno remineralizację, jak i fluoryzację.

Korzyści ze stosowania „płynnego szkliwa”:

hamuje demineralizację szkliwa i wywołuje remineralizację,
zmniejsza nadwrażliwość poprzez zamykanie otwartych kanałów zębinowych,
przywraca równowagę mineralną jamy ustnej,
zapewnia zębom ochronę przed próchnicą,
eliminuje białe plamki na zębach,
pomaga neutralizować kwasy produkowane przez bakterie płytki nazębnej oraz inne źródła,
zęby są gładkie i czyste,
doskonały smak i aromat pobudza przepływ śliny, co wzmacnia dodatkowo działanie preparatu,
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działanie fluoru:
przeciwdziała płytce nazębnej,
utrudnia przyleganie i namnażanie bakterii odpowiedzialnych za próchnicę,
remineralizuje szkliwo i wzmacnia je.
Wskazania do stosowania GC MI Paste Plus:

wysoka podatność na próchnicę,
kwaśne środowisko jamy ustnej,
erozja szkliwa i refluks żołądkowy,
nadmierne odkładanie się płytki nazębnej,
białe plamki na zębach,
nadwrażliwość zębów (zwłaszcza po wybielaniu),
w okresie po profesjonalnych procedurach, takich jak skalowanie lub oczyszczanie powierzchni korzeni,
podczas leczenia ortodontycznego,
dla osób niedostatkiem śliny – kserostomią.
GC MI Paste Plus działa szybko, bo w zaledwie 2-5 minut od pierwszego kontaktu pasty z powierzchnią zębów, a im dłużej utrzymywana
jest w ustach, tym lepszy efekt wywołuje.

UWAGA: RECALDENT™ (CPP-ACP) jest otrzymywany z kazeiny mleka. Nie stosować GC Tooth Mousse u pacjentów ze stwierdzoną lub
podejrzewaną alergią na białko mleka i/lub wrażliwością lub alergią na konserwanty zawierające benzoesan.

Skład GC MI Paste Plus: Pure water, Glycerol, CPP-ACP, D-Sorbitol, CMC-Na, Propylene Glycol, Silicon Dioxide, Titanium Dioxide, Xylitol,
Phosphoric acid, Sodium fluoride, Flavoring, Sodium Saccharin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Propyl p-hydroxybenzoate, Butyl p-
hydroxybenzoate.

Pojemność tubki: 35 ml
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