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BlanX Whitening Nieabrazyjna pasta do zębów 75 ml
 

Cena: 18,29 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać -

Producent A.B.BERREN-HANDLOWY SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
BlanX® Whitening to pasta do zębów, która została opracowana z myślą o codziennym stosowaniu w celu utrzymania zdrowych i
białych zębów. W składzie produktu znajduje się naturalny porost arktyczny, który ma działanie bakteriostatyczne i zapobiega tworzeniu
się płytki nazębnej oraz przebarwień. Dodatkowo, pasta zawiera delikatną krzemionkę, która dokładnie czyści powierzchnię szkliwa, nie
powodując jednak jego ścierania. Fluorki obecne w paście wzmacniają szkliwo, chroniąc je przed próchnicą.

Działanie
Dzięki zawartości naturalnych wyciągów z porostów pasta do zębów pomaga w redukcji bakterii oraz zapobiega powstawaniu płytki
nazębnej i przebarwień, co przyczynia się do utrzymania zdrowia jamy ustnej. Dodatkowo, działanie przeciwzapalne wyciągów z
porostów może zmniejszać stany zapalne dziąseł. Wysokiej jakości krzemionka w składzie pasty pozwala na delikatne, ale skuteczne
oczyszczanie powierzchni szkliwa, jednocześnie nie powodując jego ścierania. Obecność soli fluorowych w formule pasty wspiera
wzmacnianie szkliwa, co przekłada się na jego większą odporność na próchnicę. W rezultacie, regularne stosowanie pasty może
wpłynąć na odświeżenie oddechu i utrzymanie zdrowych, białych zębów oraz zapewnić ogólną higienę jamy ustnej.

Składniki
Aqua, Glycerin, Hydrated Silica, Sorbitol, Silica, Cellulose Gum, Sodium Lauryl Sulfate, Xylitol (ksylitol), Aroma, Usnea Barbata Extract
(wyciąg z brodaczki włosowatej), Cetraria Islandica Extract (wyciąg z porostu islandzkiego), Sodium Monofluorophosphate, Sodium
Fluoride (fluorek sodu), Mentha Piperita Oil (olejek z mięty pieprzowej), Sodium Saccharin, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Benzyl
Alcohol, Anethole, Mentol (mentol), Eugenol, Limonene, CI 77891.

Zastosowanie
Higiena jamy ustnej oraz regularne mycie zębów pomagają utrzymać zdrowie jamy ustnej. Wybielanie zębów może poprawić estetykę
uśmiechu. Ochrona przed powstawaniem płytki nazębnej i przebarwień może przeciwdziałać powstawaniu kamienia nazębnego i
zmniejszyć ryzyko chorób przyzębia. Wszystko to razem pozwala na utrzymanie zdrowych i pięknych zębów.

Sposób użycia
Przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania pasty do zębów. Zwykle zaleca się nałożenie niewielkiej ilości pasty na mokrą
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szczoteczkę do zębów, około wielkości ziarna grochu. Następnie należy szczotkować zęby przez co najmniej dwie minuty, starając się
docierać do wszystkich powierzchni zębów, w tym do przestrzeni międzyzębowych. Po szczotkowaniu należy dokładnie wypłukać jamę
ustną wodą. Zaleca się stosowanie pasty do zębów nie rzadziej niż dwa razy dziennie.

Dodatkowe informacje
Pasta zawiera Sodium Monofluorophosphate 1,1% (1450 ppmF-).
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