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VITIS Gingival zestaw BIG płyn+pasta+szczoteczka
 

Cena: 43,70 PLN

Opis słownikowy

Czas Realizacji 24-72H

Marki Dermo DENTAID

Opis produktu
 

VITIS Gingival zestaw do codziennej pielęgnacji dziąseł
pasta do zębów + płyn do płukania + szczoteczka

Bolące, zmieniające kolor lub krwawiące dziąsła mogą być oznaką początku choroby przyzębia, która jest jednym z najczęstszych
powodów wizyt u stomatologa i przysparza pacjentom wielu bolesnych dolegliwości. Zazwyczaj pierwszym niepokojącym objawem są
krwawienia z okolic przydziąsłowych podczas codziennego szczotkowania. Oznacza to powstanie stanu zapalnego, który w większości
przypadków jest związany z odkładającą się płytką nazębną i kamieniem. Jeśli stan zapalny jest lekceważony, może przenieść się na
dalsze tkanki, czego następstwem jest ruchomość zębów, a w skrajnych wypadkach nawet ich wypadanie. Ponadto choroba przyzębia
niekorzystnie wpływa na cały organizm i może powodować szereg powikłań:

sprzyja rozwojowi miażdżycy
przedwczesne rozwiązanie ciąży, a nawet poronienie
choroby układu oddechowego
pogarsza przebieg cukrzycy

Jeśli stan zapalny dotyczy tylko dziąseł, to jest niemal całkowicie odwracalny poprzez właściwą i systematyczną higienę jamy ustnej.
Obok techniki czyszczenia, bardzo ważne jest stosowanie odpowiednich preparatów: past do zębów, płukanek oraz bezpiecznej
szczoteczki do zębów.

Specjalną serią produktów dla osób z wrażliwymi dziąsłami jest VITIS Gingival, teraz dostępny w kompletnym zestawie:

płyn do płukania jamy ustnej - skutecznie zmniejsza stan zapalny i obrzęk tkanek miękkich, zapobiega krwawieniu, stymuluje regenerację
dziąseł, a dodatkowo zawiera składniki antybakteryjne. Nie zawiera alkoholu.

Składniki aktywne:

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.e-drogeria.com
http://www.e-drogeria.com/vitis-gingival-zestaw-big-plyn-pasta-szczoteczka.html
http://www.aptusshop.pl/


 
edrogeria s.c.

ul. Kuźnicy Kołątajowskiej 17E/1, 31-234 Kraków
+48 123077040

 
chlorek cetylopirydyny 0,05% - redukuje płytkę nazębną, działa przeciwbakteryjnie, zwalcza zakażenia;
permethol 0,1% - zmniejsza obrzęk tkanek, zapobiega krwawieniu dziąseł;
prowitamina B5 (Panthenol) 0,5% – stymuluje odbudowę tkanki miękkiej, wspomaga gojenie ran i stanów zapalnych tkanek miękkich,
przyspiesza regenerację oraz odżywia dziąsła;
mleczan cynku 0,14% – wzmacnia i przyspiesza działanie chlorku cetylopirydyny, hamuje aktywność bakterii, ma działanie ściągające i
antyseptyczne;
alantoina - nawilża jamę ustną, łagodzi podrażnienia, ułatwia gojenie ran, działa przeciwzapalnie i ściągająco;
ksylitol - bezpieczny cukier, który przeciwdziała próchnicy, nawilża jamę ustną, wzmacnia szkliwo i wytwarza w jamie ustnej odczyn
zasadowy;
pasta do zębów - zmniejsza stan zapalny i obrzęk dziąseł, zapobiega krwawieniu, działa antybakteryjnie, a także wzmacnia szkliwo i
chroni zęby przed próchnicą.

Składniki aktywne:

chlorek cetylopirydyny 0,05% - redukuje płytkę nazębną, działa przeciwbakteryjnie, zwalcza zakażenia;
permethol 0,25% - zmniejsza obrzęk tkanek, zapobiega krwawieniu dziąseł;
prowitamina B5 (Panthenol) 1% – stymuluje odbudowę tkanki miękkiej oraz odżywia dziąsła;
mleczan cynku 0,25% – wzmacnia i przyspiesza działanie chlorku cetylopirydyny;
fluorek sodu 1450ppmF – wzmacnia szkliwo i aktywnie chroni przed próchnicą;
szczoteczka do zębów - jej włosie oraz kształt zapewnia maksymalnie delikatne czyszczenie okolic przyzębia oraz powierzchni zębów.
Szczoteczka pomaga zmniejszyć stan zapalny, nie powoduje krwawienia z dziąseł, a przede wszystkim skutecznie usuwa biofilm, który
jest jedną z głównych przyczyn występowania schorzeń dziąseł. Szczoteczka manualna Vitis Gingival posiada miękkie włosie o prostej
strukturze. Główka szczoteczki jest niewielka co umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc jamy ustnej. Dodatkowo, elastyczna rękojeść
wygina się zgodnie z linią zębową, co zapobiega pomijaniu miejsc trudniej dostępnych i zagłębień.

VITIS Gingival to najbardziej zaawansowane preparaty zwalczające krwawienie i stany zapalne dziąseł.

Zestaw zawiera:

płyn do płukania 500ml

pasta do zębów 100ml

szczoteczkę do zębów
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