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VITIS Anticaries przeciwpróchniczy płyn do ust 500ml
 

Cena: 29,89 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo DENTAID

Opis produktu
 

VITIS ANTICARIES przeciwpróchniczy płyn do płukania jamy ustnej 500ml

Płyn VITIS Anticaries to wysokiej jakości płyn do płukania jamy ustnej o działaniu remineralizującym wzbogacony
nanohydroksyapatytem. Idealne do codziennego stosowania. Znajdujące się w nim cząsteczki nanohydroksyapatu wbudowują się w
strukturę szkliwa, uszczelniając skutecznie odsłonięte kanaliki zębowe. Fluorki oraz ksylitol wykazują działanie przeciwpróchnicze i
remineralizacyjne. Płyn doskonale uzupełnia działania pasty VITIS Anticaries.

Płyn wzmacnia struktury szkliwa, remineralizuje je, skutecznie chroniąc przed erozją. Zmniejsza nadwrażliwość zębów i wybiela je,
sprawiając, że odzyskują one piękny kolor.
Najważniejsze składniki płynu VITIS Anticaries:

-nanocząsteczki hydroksyapatytu – hydroksyapatyt to najważniejszy skład budujący szkliwo. Jest to substancja nietoksyczna, która nie
prowadzi do pojawienia się reakcji zapalnej oraz immunologicznej. Doskonale naprawia szkliwo, które zostało uszkodzone;

-ksylitol – to tak zwany dobry cukier, który wykazuje działanie antybakteryjne. Sprawia, że ryzyko pojawienia się zmian próchniczych jest
mniejsze. Skutecznie powstrzymuje on proces tworzenia się płytki nazębnej, która w wielu wypadkach z czasem przeradza się w
niezwykle uciążliwy kamień nazębny. Wymaga on regularnego usuwania – w przeciwnym wypadku może rozwinąć się paradontoza;

-fluorki – wspierają one remineralizację szkliwa. Skutecznie je wzmacniają. W połączeniu z hydroksyapatytem sprawiają, że zęby są
dużo bardziej odporne na erozję.

Dodatkowym składnikiem płynu jest sodium monofluorophosphate.

Co ważne, płyn nie zawiera alkoholu, dzięki temu nie wysusza śluzówki, nie podrażnia, nie wywołuje niezwykle nieprzyjemnego uczucia
pieczenia. Jego stosowanie jest prawdziwą przyjemnością.
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Płyn VITIS Anticaries to doskonały wybór dla wszystkich, którym nie obca jest higiena i zdrowie własnej jamy ustnej. Z jego pomocą
można cieszyć się zdrowymi zębami i brakiem dolegliwości ze strony dziąseł.

Płyn dostępny jest w butelce o pojemności pięciuset mililitrów. Dzięki temu płyn wystarcza na naprawdę długo.

Skład płynu VITIS Anticaries: Aqua, Propylene Glycol, Glycerin, Xylitol, PVP, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium,
Hexametaphosphate, Sodium Benzoate, Sodium Monofluorophosphate, Carbomer, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium Methylparaben,
Potassium Acesulfame, Menthone Glycerin Acetal, Hydroxyapatite (nano), Sodium Saccharin, Potassium Chloride, Cl 19140, Cl 42051,
Aroma.
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