
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

UltraBlanc wybielająca pasta 75 ml
 

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 75 ml

Postać pasta do zębów

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Opis produktu
 

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny ma właściwości absorbujące (wiążące inne substancje), dlatego używany jest szeroko w różnych dziedzinach życia, np.
w medycynie jako substancja odtruwająca, a w przemyśle między innymi jako podstawowy składnik filtrów do wody.

Ostatnio bardzo często wykorzystywany jest w przemyśle kosmetycznym, jako wszechstronny środek czyszczący. Jednym z obszarów
wykorzystania są pasty do zębów. Węgiel aktywny jest substancją, która skutecznie wybiela zęby, nie uszkadzając szkliwa. Dzieje się to
za sprawą pochłaniania związków garbnikowych z powierzchni zębów, które odpowiadają za nieestetyczny kolor zębów.

Aktywny węgiel

Nie tylko nadaje paście wyjątkowy, czarny kolor, ale przede wszystkim skutecznie wybiela zęby, bez uszkadzania szkliwa. Dzieje się tak
za sprawą pochłaniania związków garbnikowych z powierzchni zębów, które odpowiadają za nieestetyczny kolor szkliwa.
Systematyczne stosowanie pasty utrzymuje biel zębów oraz zapobiega ponownemu tworzeniu się nowych przebarwień i osadu.

Wyciągi z porostu islandzkiego i koszyczka rumianku

Wyciągi roślinne zawarte w paście działają antybakteryjnie oraz łagodzą podrażnienia dziąseł.

Do tego Ultrablanc pomaga zwalczać nieświeży oddech, dając uczucie świeżości na długo.

Fluor

Chroni zęby przed próchnicą, spowodowaną działaniem kwasów oraz pomaga zapobiegać utracie minerałów. Bierze udział w
remineralizacji szkliwa.

Ultrablanc zawiera 1000 ppm jonów F –
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Wybielanie zębów to temat zawsze aktualny. Wszyscy chcieliby mieć białe zęby i to bez większych nakładów finansowych, bez
wyrzeczeń, ograniczeń w diecie oraz bez bolesnych konsekwencji, jak nadwrażliwość zębów. Jest jednak prosty sposób na wybielanie
zębów w domu – Ultrablanc – czarna pasta do mycia zębów. Ultrablanc jest idealna do codziennego użytku. Swój czarny kolor
zawdzięcza zawartości węgla aktywnego, który przede wszystkim skutecznie wybiela zęby, nie uszkadzając przy tym szkliwa. Dzieje się
tak za sprawą pochłaniania związków garbnikowych, które odpowiadają za nieestetyczny kolor zębów. Zawarty w paście Ultrablanc fluor
chroni zęby przed próchnicą, spowodowaną działaniem kwasów oraz pomaga zapobiegać utracie minerałów. Dodatkowo bierze udział
w remineralizacji szkliwa. Wyciągi roślinne zawarte w paście działają antybakteryjnie oraz łagodzą podrażnienia dziąseł. Do tego
Ultrablanc pomaga zwalczać nieświeży oddech, dając uczucie świeżości na długo.

Data ważności:
06.2020
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

