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GUM ActiVital płyn do płukania zdrowe dziąsła 500ml
 

Cena: 19,60 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo GUM

Opis produktu
 

GUM Sunstar ActiVital

Płyn do płukania jamy ustnej z antyoksydantami koenzymem Q10 oraz owocem granatu. Do codziennej higieny jamy ustnej i łatwego
utrzymania długotrwałej pełni zdrowia zębów i dziąseł.

Zastosowanie:

  Antyoksydanty koenzym Q10 i owoc granatu trwale chronią dziąsła oraz zęby.
  Połączeniu imbiru i rumianku wzmacnia zęby oraz dziąsła.
  Zapewnia długotrwałą ochronę przed gromadzeniem się płytki nazębnej oraz próchnicą poprzez innowacyjny system, który naturalnie
wyłapuje i odpiera niebezpieczne bakterie oraz synergiczne połączenie fluoru i izomaltu.

Opis działania płynu:

Płyn został opracowany do codziennego użytku bez ograniczeń czasowych. Jego formuła jest efektywna, a zarazem delikatna (brak
drażniących substancji, alkoholu, SLS czy parabenów). Nie zaburza naturalnej flory jamy ustnej. Nie przebarwia zębów.

Koenzym Q10 - synonim młodości i długowieczności, jest substancją podobną do witamin, która naturalnie występuje w każdej komórce
naszego ciała, oraz w pożywieniu, np. w rybach. Koenzym Q10 chroni komórki przed uszkodzeniami.

Owoc granatu - zawiera polifenole wzmacniające ochronne działanie antyoksydantów występujących w ciele, ułatwiając ochronę
komórek. Granat jest również bogaty w witaminy A, B, C oraz E, potas, fosfor, magnez oraz wapno.

Sposób użycia:
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Płukaj jamę ustną przez 30 sekund. Nie połykaj. Płukanka może być stosowana przez dzieci powyżej 10 roku życia. Używaj połączenia
pasty oraz płukanki Gum ActiVital codziennie rano oraz wieczorem lub po każdym posiłku, aby wzmacniać i chronić swoje dziąsła oraz
zęby.

Smak:

miętowy

Pojemność:

500 ml

Skład:

Glycerin, Aqua, Propylene Glycol, Isomalt, Aroma, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Poloxamer407, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Sodium
Benzoate, Bisabolol,Punica Granatum Fruit Extract, Sucralose, Sodium Fluoride, Ubiquinone, Potassium Sorbate, Zingiber Officinale Root
Extract, CI 42090, CI 47005, Sodium Citrate, Citric Acid, Potassium Sorbate.
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