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ALFA MED Płyn dp płukania jamy ustnej
 

Cena: 41,30 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml

Postać płyn do pł.j.ust.

Producent BHZ ATOS M.M.MAREK ZAKRZEWSKI

Opis produktu
 

Opis
Płyn ALFA MED to specjalistyczny płyn do płukania jamy ustnej, który nie zawiera alkoholu. Jest wzbogacony o siemię lniane i arnikę, i
przeznaczony jest dla osób przed, w trakcie i po terapii przeciwnowotworowej. Produkt został opracowany we współpracy z onkologami,
którzy specjalizują się w terapii nowotworów głównie w regionie głowy i szyi. Płyn ALFA MED jest bardzo łagodny i pomaga przetrwać
trudny czas leczenia. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi, płyn dezynfekuje i nawilża całą jamę ustną, język i gardło. Jest również
idealny do stosowania w domu po zakończeniu leczenia. W czasie leczenia, płyn może zastąpić lub uzupełnić pastę do zębów. Ma
delikatny smak miętowy.

Składniki
Aqua, Glycerin (gliceryna), Linum Usitatissimum Seed Extract (wyciąg z lnu zwyczajnego), Salvia Officinalis Extract (wyciąg z szałwii
lekarskiej), Chamomilla Recutita Flower Extract (ekstrakt z rumianku pospolitego), Arnica Montana Flower Extract (wyciąg z kwiatów
arniki górskiej), Rosmarinus Officinalis Leaf Extract (wyciąg z rozmarynu lekarskiego), Panthenol (pantenol), PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil (uwodorniony olej rycynowy), Aroma, Xylitol (ksylitol), Allantoin (alantoina), Chlorhexidine Digluconate (chlorheksydyna),
Sodium Saccharin.

Zastosowanie
Płyn jest dedykowany dla osób przed, w trakcie i po terapii przeciwnowotworowej. Może być stosowany również w leczeniu
chirurgicznym przyzębia, ingerencjach w tkanki dziąsła, stanach zapalnych, przy implantacjach, aftach, infekcjach jamy ustnej oraz
stanach zapalnych gardła.

Sposób użycia
Należy stosować kilka razy dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza. Aby zapewnić skuteczność i efektywność działania, wskazane
jest płukanie jamy ustnej po każdym posiłku. Nie należy rozcieńczać płynu. Czas płukania powinien wynosić 2-3 minuty, po czym zaleca
się powstrzymanie się od jedzenia i picia przez kilkanaście minut.
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