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Dropingo, płyn barwiący osad nazębny, 10 ml dziecko
 

cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Opakowanie 10 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Wskazania

Płyn dropingo pomaga zweryfikować dokładne umycie zębów przez dziecko, a także  poprawić technikę szczotkowania.

Działanie

Płyn barwi osad nazębny i wskazuje miejsca wymagające dokładniejszego szczotkowania.

SkładAqua, Sodium Benzoate/ Potassium Sorbate, Parfum, Polysorbate 80, Sucralose, CI 42090, Citric Acid.

Zawartość10 ml

Sposób przechowywania25°C

Sposób użycia

Nanieść 2 krople na język.

W celu rozprowadzenia preparatu przepłukać usta wodą.

Wypluć.

Można również sporządzić roztwór dodając 2 krople płynu do 15 ml wody.

Płytka nazębna wybarwi się na niebiesko.

Następnie szczotkować zęby do usunięcia zabarwienia.
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Stosować przed umyciem zębów.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, które maja opanowana czynność płukania i wypluwania płynu oraz dla osób
dorosłych.

Stosowanie płynu przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia.

Uwagi do stosowania

Płyn zawiera barwnik spożywczy, który może zabarwiać niektóre wypełnienia i elementy aparatów ortodontycznych.

Nie jest zalecany dla dzieci poniżej 3 roku życia oraz dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne.

Produkt przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia, które mają opanowaną czynność płukania i wypluwania płynu oraz dla osób
dorosłych.

Stosowanie płynu przez dzieci tylko pod nadzorem dorosłych, aby zminimalizować ryzyko połknięcia.

Produkt kosmetyczny DROPINGO służy wyłącznie do prawidłowej higieny jamy ustnej.

Nie chroni zębów przed próchnicą, nie ma działania przeciwpróchniczego.

Produkt nie zastąpi wizyt u dentysty ani stosowania środków do higieny jamy ustnej, takich jak: pasta do zębów czy płyn do płukania
jamy ustnej.

Produkt nie jest zabawką.

Ostrzeżenia

Dropingo jak każdy produkt do higieny jamy ustnej powinien być używany przez dzieci pod opieką osoby dorosłej.

Ze względu na zawarty w produkcie barwnik spożywczy – płyn nie jest zalecany dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne; może
zabarwiać niektóre wypełnienia.

Przeciwwskazanie: uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: AFLOFARM

Pozwolenie: CPNP 2469218
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