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GUM HaliControl pasta nieświeży oddech 75ml
 

Cena: 13,11 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo GUM

Opis produktu
 

GUM Sunstar HaliControl - pasta do zębów na nieświeży oddech - 75ml

Pasta Gum Sunstar HaliControl to produkt przeznaczony dla osób, które zmagają się z nieprzyjemnym zapachem z ust. Halitoza to
bardzo częsty problem. Pasta GUM HaliControl działa na przyczynę problemu i eliminuje bakterie odpowiedzialne za nieświeży oddech
oraz nawilża błonę śluzową jamy ustnej. Warto wiedzieć, że dobrze nawilżona śluzówka również chroni przed powstawaniem
nieświeżego oddechu.

Jak działa pasta GUM Sunstar HaliControl?

Pasta w sposób kompleksowy walczy z nieprzyjemnym zapachem z ust. Nie tylko przywraca świeży oddech, ale również zapewnia
długotrwałą ochronę przed ponownym pojawieniem się halitozy. Pasta bardzo dobrze usuwa nagromadzoną płytkę nazębną, a także
hamuje rozwój bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach z ust. Dodatkowo neutralizuje związki siarki, które odpowiadają za
nieświeży oddech. Pasta ma konsystencję żelową, dzięki czemu jest łatwa w użyciu i bardziej wydajna. Mogą ją stosować dorośli i dzieci
od 7 roku życia.

Składniki zawarte w paście GUM Sunstar HaliControl

  Drobna krzemionka usuwa płytkę bakteryjną, delikatnie poleruje i wygładza szkliwo nadając mu naturalny blask.
  Isomalt i fluor to znakomity duet, który skutecznie zabezpiecza zęby przed próchnicą. Ponadto oba składniki hamują rozwój bakterii,
które są powodem nieprzyjemnego zapachu z ust.
  Ksylitol i fluor nie tylko działają przeciwpróchniczo, ale również wspomagają proces remineralizacji szkliwa zębów. Ksylitol ogranicza
rozwój niepożądanych bakterii, w tym bakterii beztlenowych odpowiedzialnych za przykry zapach z ust.
  Chlorek cetylopirydyniowy (CPC) ogranicza tworzenie się płytki nazębnej. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo, dzięki czemu ogranicza
rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za halitozę i rozwój próchnicy.
  Mleczan cynku łagodzi podrażnienia przyzębia oraz wykazuje działanie antyseptyczne.
  Kwas mlekowy ma za zadanie nawilżać przesuszoną śluzówkę jamy ustnej, wspomagać naturalny system ochronny śliny oraz
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zapobiegać tworzeniu się ognisk zapalnych przyzębia.
  Pasta zawiera fluor w ilośći 1490 ppm F-

Najczęstsze przyczyny halitozy:

  nieprawidłowa higiena jamy ustnej
  kamień nazębny
  próchnica
  parodontoza
  niewłaściwa dieta
  palenie tytoniu
  kserostomia, czyli suchość jamy ustnej

Skład według INCI

Sorbitol, Aqua, Hydrated Silica, Propylene Glycol, PEG-8, Lauryl Glucoside, Aroma, Isomalt, Xylitol, Cocamidopropyl Betaine, Xanthan
Gum, Sodium Fluoride, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Saccharin, Zinc Lactate, Lactic Acid, Cetylpyridinium Chloride,
Sucralose, CI 42090, Limonene
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