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Dr.BRUX Nakładka Relaksacyjna Na Bruksizm ozdenta
 

Cena: 69,90 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo OZDENTA

Opis produktu
 

ORYGINALNA szyna Dr. BRUX - jedynie u nas dostępna w zestawie z drugą szyną proTERMO gratis!

Szyna relaksacyjna Dr.Brux to:

gwarancja najwyższej jakości produktu

wykonana z materiałów bezpiecznych dla zdrowia

gwarancja bezpieczeństwa i higieny

skuteczność potwierdzona wieloletnim doświadczeniem

Zgrzytasz?

Jeżeli wstajesz rano z łóżka i czujesz, że:

bolą Cię zęby
boli cię głowa
odczuwasz bóle w stawie skroniowo żuchwowym
bolą Cię ramiona czy kark
jesteś niewyspany i zmęczony
to znaczy, że możesz cierpieć na bruksizm!

Nie leczony bruksizm może powodować:

zaburzenia snu
rozchwianie zębów
starcie zębów zębów
pęknięcia szkliwa
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zmiany zapalne dziąseł
stany zwyrodnieniowe w stawie skroniowo-żuchwowym
przewlekłe bóle głowy
Wystarczy zanurzyć kilka sekund we wrzącej wodzie, aby uzyskać spersonalizowane i wygodne dopasowanie. Dzięki nowej
anatomicznej konstrukcji, która zapewnia wstępną obudowę dla każdego zęba, RILAX® łatwo dostosowuje się do dolnego łuku,
zapewniając maksymalną stabilność.

Rilax® jest również wyposażony w praktyczne i dyskretne pudełko ochronne, która chroni go przed czynnikami zewnętrznymi i pozwala
go łatwo przechowywać w torbie lub kieszeni, dzięki czemu można go używać o każdej porze dnia: na biurku, w szkole, a przede
wszystkim za kierownicą.

Zawartość zestawu:

1 x termoformowalna szyna relaksacyjna Dr.Brux Rilax wraz z uchwytem do formowania
1 x pudełko do przechowywania szyny
1 x instrukcja w języku polskim
1 x zapasowa szyna termodopasowalna proTERMO

Dr.Brux Rilax - termoformowalna szyna relaksacyjna
CZYM JEST RILAX®?

Rilax® skierowany jest do wszystkich osób, które w ciągu dnia z powodu stresu, zmartwień, nadpobudliwości i lęku mimowolnie
zaciskają zęby (bruksizm dobowy), co powoduje zmęczenie mięśni twarzy. Często te napięcia mogą powodować bóle głowy, szyi,
przykurcze mięśni i bóle pleców.

Szyna Rilax jest:

niewidoczna: wygodna i cienka

anatomiczny: modelująca się dla maksymalnego komfortu

higieniczna

Uwaga od sprzedawcy: producent zaleca stosowanie szyny w ciągu dnia podczas mechanicznie wykonywanych czynności, w czasie
których możemy bezwiednie zaciskać zęby: praca na komputerze, oglądanie telewizji, mycie naczyń, malowanie...

Z naszego doświadczenia Klienci, którzy mają wystarczająco długie korony zębów z powodzeniem stosują szynę w nocy – zakładając ją
na górny łuk zębowy – jednak jest to wybór i uwarunkowanie indywidualne, za które jako sprzedawca nie ponosimy odpowiedzialności.

Dzięki wygodnemu i cienkiemu przedniemu pałąkowi na łuk zębowy Rilax® jest praktycznie niewidoczna i pozwala łatwo rozmawiać,
zapewniając maksymalny komfort i dyskrecję.

RILAX® jest łatwy w użyciu i można go modelować w krótkim czasie.
PROMOCJA : Dokonaj zakupu 10 sztuk produktu Dr.Brux a dodatkowo otrzymasz zapasowe pudełko Ozdenta!
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