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Ajona Stomaticum Koncentrat pasty do pielęgnacji zębów,
dziąseł i języka, 25 ml
 

Cena: 13,01 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 25 ml

Postać Koncentrat pasty do zębów

Producent DR RUDOLF LIEBE NACHT.GMBH

Rejestracja Kosmetyk leczniczy

Opis produktu
 

Ajona jest medycznym koncentratem pasty do zębów do codziennej, uniwersalnej pielęgnacji jamy ustnej. Specjalna, wysokiej klasy
receptura z czterostopniową zasadą działania intensywnie i na długo zapobiega próchnicy, zapaleniom dziąseł i nieprzyjemnemu
zapachowi z ust. Już w trakcie mycia zębów poczują Państwo działanie preparatu. Efekt: zdrowe, czyste zęby, mocne dziąsła, świeży
oddech i długo utrzymującą się bardzo przyjemną świeżość w ustach.

Dla zębów - Wyjątkowo skuteczne czyszczenie zębów przy niewielkiej ścieralności. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w
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Ulm w Niemczech dotyczące skuteczności czyszczenia past do zębów wykazały, że medyczny koncentrat pasty do zębów Ajona
Stomaticum charakteryzuje się łagodnym, a jednocześnie efektywnym działaniem w codziennej pielęgnacji zębów.
Dla dziąseł - Ajona Stomaticum jest szczególnie pomocna gdy uskarżają się Państwo na wrażliwe dziąsła lub odsłonięte szyjki
zębów. Specjalna kombinacja czynnych składników naturalnych, takich jak bisabolol, olejek eukaliptusowy, olejek tymiankowy,
mięta zielona, zapobiega zapaleniom dziąseł i przyspiesza ich regenerację.
Dla języka - Czyszczenie języka jest ważnym elementem codziennej higieny jamy ustnej, ponieważ bakterie czują się szczególnie
dobrze w tylnej części języka. Ajona Stomaticum jako pasta antybakteryjna skutecznie usuwa szkodliwe bakterie powodujące
próchnicę, zapalenie dziąseł oraz przykry zapach z ust.

Działanie:

Antybakteryjnie i przeciwzapalnie - Wszystkie powszechne problemy z zębami i dziąsłami są spowodowane przez szkodliwe
bakterie. Bakterie te wydzielają produkty przemiany materii atakujące szkliwo, drażniące dziąsła i powodujące ich stany zapalne.
Ajona zwalcza przyczyny problemów, zanim się pojawią.
Czyści bardzo delikatnie - Działanie oczyszczające preparatu Ajona Stomaticum jest szczególnie delikatne i zarazem dokładne
dzięki miękkim drobinom czyszczącym. Współczynnik ścierania zębiny (RDA) wskazujący stopień ścieralności podczas mycia
zębów jest w przypadku Ajony bardzo niski i wynosi tylko 30 RDA. Ajona Stomaticum doskonale nadaje się do stosowania w
przypadku wrażliwych i odsłoniętych szyjek zębowych.

Wskazania:

do kompleksowej pielęgnacji zębów, dziąseł i języka
aby zapobiec próchnicy zębów, zapaleniu dziąseł i nieświeżemu oddechowi
przy małych i dużych problemach z dziąsłami
przy wrażliwych, odsłoniętych szyjkach zębowych
przy suchości jamy ustnej
do podróży (praktyczny rozmiar)

Dawkowanie i sposób użycia:
Zalecamy używać Ajony co najmniej dwa razy dziennie i szczotkować zęby około trzech minut, aby wysokiej jakości składniki
pielęgnacyjne mogły w pełni rozwinąć swoje działanie. Ajona to medyczny KONCENTRAT PASTY DO ZĘBÓW, dużo bardziej wydajny niż
zwykła pasta do zębów.

Elektryczne szczoteczki do zębów i dawkowanie:
Często normalna ilość pasty nie mieści się na małej główce szczoteczki elektrycznej do zębów. Ajona idealnie nadaje się do szczoteczek
elektrycznych, ponieważ wystarczy tylko kropla wielkości główki od zapałki.

Czyszczenie języka:
Najlepszym sposobem na oczyszczenie języka jest masaż szczoteczką z niewielką ilością Ajony, pozostawienie jej na krótki czas, a
następnie delikatne wyszczotkowanie i wypłukanie.

Skład:
Calcium Carbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Lauryl Sulfate, Bisabolol, Sodium Saccharin, Urea, Diammonium Phosphate, Algin,
Tricalcium Citrate, Glycerin, Aqua, Aroma, Anethole, Citronellol, Eucalyptol, Eugenol, Geraniol, Linalool, Mentha viridis Leaf Oil, Menthol,
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Thymol

Więcej informacji
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