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GUM ORTHO duży zestaw ortodontyczny
 

Cena: 28,38 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo GUM

Opis produktu
 

Zestaw startowy przygotowany z myślą osobach w trakcie leczenia ortodontycznego aparatem stałym.

Zestaw zawiera:

1. Pasta Gum Ortho 12 ml:

  Wzmacnia szkliwo zębów oraz zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach
  Pasta ma przyjemny miętowy smak i jest konsystencji żelu w celu łatwiejszego rozprowadzania wokół aparatu ortodontycznego
  Nie zawiera Laurylosiarczan sodu (SLS), który może podrażniać dziąsła oraz tkanki miękkie
  Zawiera Fluor (1490ppm) oraz izomalt, który działa remineralizującona szkliwo
  Działa łagodząco dzięki takim składnikom jak: Bisabolol, ekstrakt z imbiru, Aloe Vera,
  Witamina E - Redukuje powstawanie płytki nazębnej

2. Płukanka Gum Ortho 30 ml:

  Antybakteryjna płukanka zwalczająca próchnicę oraz podrażnienia dziąseł przygotowana specjalnie dla osób noszących aparat
ortodontyczny.
  Płukanka wzmacnia szkliwo zębów oraz zapobiega powstawaniu białych przebarwień (fluor 250ppm oraz izomalt).
  Łagodzi podrażnienia jamy ustnej (bisabolol, ekstrakt z imbiru, aloe vera, witamina E).
  Redukuje powstawanie płytki nazębnej (CPC).

3. Szczoteczka wyprofilowana pod aparaty ortodontyczne:

  Główka szczoteczki posiada specjalne włókna w kształcie litery V, ułatwiające usuwanie płytki nazębnej z drucików aparatu
ortodontycznego i zębów.
  Rączka jest gumowa co pozwala dobrze trzymać szczoteczkę.
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  Posiada również specjalny uchwyt na kciuk by jeszcze lepiej ją trzymać.
  W komplecie znajduje się również etui na główkę chroniącą szczoteczkę.

4. Tabletki Red Cote do kontroli płytki nazębnej 4 sztuki:

Tabletkę należy rozgryźć i rozprowadzić językiem po zębach. Wypluć i przepłukać delikatnie wodą. Miejsca o silnym zabarwieniu
wskazują na powierzchnie z zalegającą płytką nazębną. Wyszczotkować zęby. Można stosować po umyciu zębów aby kontrolnie
sprawdzić skuteczność i dokładność zabiegu czyszczenia.

5. Szczoteczka międzyzębowa Trav-Ler 1,1 mm

  Mała, kieszonkowa, składana szczoteczka międzyzębowa nasączona chlorheksydyną, zapewnia antybakteryjną ochronę przez 2
tygodnie.
  Szczoteczka GUM Trav-Ler służy do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, aparatów ortodontycznych oraz implantów.
  Z uwagi na kompaktowy rozmiar doskonale sprawdzają się w podróży oraz w pracy.
  Główka kompaktowej i wygodnej szczoteczki kieszonkowej GUM Trav-Ler zgina się do 90 stopni by zapewnić jeszcze łatwiejszy dostęp
do przestrzeni międzyzębowej.
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