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GUM Paroex 0,06 CHX płyn zdrowe dziąsła 500ml
 

Cena: 21,13 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo GUM

Opis produktu
 

GUM PAROEX 0,06% CHX - płyn do płukania jamy ustnej

Płyn z chlorheksydyną GUM PAROEX 0,06% przeznaczony jest do codziennego stosowania. GUM PAROEX 0,06% CHX stanowi
doskonałe uzupełnienie codziennej higieny jamy ustnej uzupełniając działanie pasty w miejscach trudnodostępnych. Zawartość
chlorheksydyny 0,06% sprawia, że pasta wykazuje działanie antyseptyczne. Szybko i skutecznie usuwa płytkę nazębną będącą głównym
powodem chorób przyzębia i stanów zapalanych dziąseł. Pasta do zębów GUM PAROEX 0,06% polecana jest także do stosowania
podczas leczenia ortodontycznego. Utrudniona higiena jamy ustnej podczas noszenia aparatu ortodontycznego powoduje odkładanie
się i zaleganie płytki nazębnej. Regularne szczotkowanie zębów pastą GUM PAROEX 0,06% CHX pozwana na szybką redukcję płytki
nazębnej i poprawę stany zdrowia i ogólnej kondycji dziąseł.

Jak działa płyn z chlorheksydyną GUM PAROEX

  chroni delikatne dziąsła,
  pomaga zapobiegać narastaniu płytki nazębnej,
  zapewnia długoterminową ochronę przeciw chorobom dziąseł,
  idealny podczas wczesnych oznak wrażliwości dziąseł,
  rekomendowany do stosowania przy implantach, protezach, aparatach ortodontycznych.

Płyn do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną GUM PAROEX 0,06% CHX nie zwiera alkoholu.

Uwaga! Pacjenci stosujący płyn w kuracji jamy ustnej nie powinni używać jednocześnie past zawierających SLS (Sodium Lauryl Sulfate),
który obniża efekt działania chlorheksydyny.

Udoskonalony podwójny system antybakteryjny - GUM PAROEX

Chlorheksydyna (0,06% CHX) - posiada udowodnione właściwości redukujące płytkę bakteryjną oraz pomaga odbudować zdrową tkankę
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dziąseł. Ma szerokie działanie antyseptyczne, długotrwale hamuje powstawanie oraz rozwój szkodliwych bakterii odpowiedzialnych za
tworzenie się płytki bakteryjnej oraz problemy chorób przyzębia.

Chlorek cetylopirydyniowy (CPC) - neutralizuje i wiąże się z toksycznymi prozapalnymi lipopolisacharydami (LPS) uwalnianymi podczas
rozkładu bakterii. CPC zwiększa moc antybakteryjną chlorheksydyny (CHX). Niższa zawartość CHX w nowej formule GUM Butler ParoeX
jest tak efektywna jak produkty z wyższą jej zawartością. Korzyścią są mniejsze skutki uboczne (np. przebarwianie).

Płyn GUM Butler ParoeX 0,06% CHX zawiera również:

Witamina E - jeden z najpotężniejszych antyutleniaczy aby pomóc zneutralizować wolne rodniki atakujące komórki tkanki dziąseł.

AloeVera - uśmierza ból oraz łagodzi podrażnienia tkanek.

Pro-witaminę B5 - środek tonizujący, pomagający rewitalizować śluzówkę.

Skład płynu do płukania jamy ustnej GUM PAROEX 0,06% CHX

Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Potassium Acesulfame, Chlorhexidine Digluconate,
Cetylpyridinium Chloride, Limonene
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