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Dentosept A Mini Spray, 30 ml
 

Cena: 15,99 zł

Opis słownikowy

Marka Dentosept

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Dentosept A® MINI to produkt przygotowany w trosce o właściwą pielęgnację dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej najmłodszych.

Pielęgnuje i chroni błonę śluzową jamy ustnej, zapewniając utrzymanie jej w czystości i dobrej kondycji oraz dbając o jej odpowiednie
nawilżenie, ochronę i regenerację. Przeznaczony dla dzieci do pielęgnacji błony śluzowej dziąseł w trakcie wyrzynania się ząbków, a
także w celu nawilżania dziąseł w tracie noszenia aparatów ortodontycznych. Produkt chroni również śluzówkę i wspiera regenerację w
przypadku wystąpienia aft czy pleśniawek.

Wygodny aplikator pozwala w łatwy sposób dotrzeć do wszystkich miejsc w jamie ustnej. Dzięki formie spray’u preparat aplikuje się
precyzyjnie, delikatnie i higienicznie.

Oktenidyna oraz cytrynian cynku wykazują działanie antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Pomagają zachować czystość i zapobiegają
tworzeniu się stanów zapalnych. Zawarta w preparacie gliceryna tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej oraz zapewnia jej
prawidłowe nawilżenie. Pantenol oraz witaminy B2 i B3 zawarte w preparacie pielęgnują i przyspieszają regenerację błony śluzowej jamy
ustnej. Dzięki zawartości olejku miętowego oraz wyciągu z eukaliptusa preparat odświeża i oczyszcza jamę ustną oraz działa chłodząco
i kojąco. Ksylitol zapewnia skuteczną ochronę zębów przed próchnicą.

Preparat ma lubiany przez dzieci – malinowy smak.
Do stosowania bez ograniczeń wiekowych.

Składniki i ich działanie:

Zawarta w preparacie gliceryna tworzy ochronną warstwę na błonie śluzowej oraz zapewnia jej prawidłowe nawilżenie.
Pantenol oraz witaminy B2 i B3 zawarte w preparacie pielęgnują i przyspieszają regenerację błony śluzowej jamy ustnej.
Oktenidyna oraz cytrynian cynku wykazują działanie antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Pomagają zachować czystość i
zapobiegają tworzeniu się stanów zapalnych.
Dzięki zawartości olejku miętowego oraz wyciągu z eukali.item-expandedptusa preparat odświeża i oczyszcza jamę ustną oraz
działa chłodząco i kojąco.
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Ksylitol chroni szkliwo zębów przed próchnicą

Właściwa pielęgnacja w przypadku:

Afty

pojawiają się najczęściej podczas ząbkowania lub w trakcie noszenia aparatów ortodontycznych, częściej gdy akurat spada odporność.
Dokuczają dziecku, przez co mogą być one drażliwe, wkładać do buzi palce lub inne przedmioty. Dentosept® A MINI chroni śluzówkę i
wspiera regenerację w przypadku wystąpienia aft.

Ząbkowanie

Ząbkowanie spędza sen z powiek nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom. Dentosept® A MINI pielęgnuje błonę śluzową dziąseł w
trakcie wyrzynania się ząbków. Wyposażony jest w łatwy w użyciu aplikator, który pozwala na precyzyjne i delikatne dotarcie do miejsca.

Pleśniawki

Przyczyną powstania pleśniawek może być również osłabienie odporności, wkładanie do ust rączek i przedmiotów, ząbkowanie lub
nieprawidłowa higiena jamy ustnej. Dentosept® A MINI pielęgnuje i chroni błonę śluzową jamy ustnej, zapewniając utrzymanie jej w
czystości.

Swędzenie i pieczenie dziąseł

Swędzenie i pieczenie dziąseł może być objawem ząbkowania. Właśnie z myślą o niemowlętach powstał Dentosept® A MINI , który w
łatwy sposób dba o odpowiednie nawilżenie, ochronę i regenerację błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł.

Sposób użycia: KTO? ILE? KIEDY?

do 1 roku 1 doza
na każdą stronę dziąseł

do 3 razy dziennie

1–3 lat 1 doza
na każdą stronę dziąseł

do 3–4 razy dziennie

3–12 lat 2 dozy
na każdą stronę dziąseł

do 3–4 razy dziennie

+12 lat i dorośli 3 dozy
na każdą stronę dziąseł

do 5 razy dziennie
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Przez ok. 15 minut po zastosowaniu nie spożywać posiłków ani napojów.
Do stosowania bez ograniczeń wiekowych.
Uwaga: nie aplikować preparatu leżącemu dziecku. Stosować gdy dziecko jest w pozycji półsiedzącej lub pionowej. Nie wkładać
całego aplikatora do buzi, precyzyjnie dozować w miejscu dziąseł dziecka, unikać dostania się preparatu do gardła.

Skład:
Aqua, Propylene Glycol, Xylitol, Glycerin, Panthenol, Ethylhexylglycerin, Laureth-9, Poloxamer-188, PEG-35 Castor Oil, Sodium Ascorbate,
Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Saccharin, Octenidine HCI, Menthol, Mentha Piperita Oil, Eucalyptol, Zinc Citrate, Riboflavin,
Niacinamide, Aroma.
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