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SeptOral med, żel do stosowania w jamie ustnej afty i
krwawienia dziąseł, 20 ml
 

Cena: 34,99 zł

Opis słownikowy

Postać żel

Rejestracja Kosmetyk

Substancja
czynna

Chlorheksydyna

Opis produktu
 

Opis SeptOral med, żel do stosowania w jamie ustnej afty i krwawienia dziąseł, 20 ml

SEPTORAl med żel stomatologiczny przeznaczony jest do stosowania na dziąsła i błonę śluzową jamy ustnej. Wspomaga naturalny
proces gojenia śluzówki, zmniejsza dyskomfort, przyspiesza czas regeneracji uszkodzonych tkanek.

Składniki żelu SEPTORAL med:

-łagodzą podrażnienia dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej – afty, nadżerki, owrzodzenia, urazy (w tym również spowodowane protezami
oraz aparatami ortodontycznymi),
-hamują krwawienia dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej,
-zmniejszają wrażliwość zębów,
-działają przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo
-wspomagają regenerację dziąseł i błony śluzowej jamy ustnej

Żel stomatologiczny SEPTORAL med zawiera:

*Chlorheksydyna 0,2% – skuteczny środek przeciwbakteryjny i przeciwgrzybiczy, działa na drobnoustroje rozwijające się w przyzębiu.
Hamuje powstawanie płytki nazębnej. Działanie antyseptyczne utrzymuje się prze wiele godzin.
*Kwas hialuronowy – aktywny element regeneracji tkanek, bierze udział w naturalnych procesach utrzymania zdrowego stanu błony
śluzowej i dziąseł. Przyspiesza tworzenie tkanki dziąsłowej.
*Mleczan glinu – posiada właściwości ściągające i przeciwzapalne, przyspiesza proces gojenia błony śluzowej, zmniejsza krwawienie
dziąseł oraz chroni przed tworzeniem się kamienia nazębnego.
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*Cytrynian trisodowy, łagodzi bolesną wrażliwość zębów przez zahamowanie przewodzenia bodźców bólowych nerwów czuciowych
miazgi zęba.

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu nanieść bezpośrednio z tubki, za pomocą czystego palca lub bardzo miękką szczoteczką. Wcierać przez około 2
minuty wykonując lekkie ruchy masujące. Po nałożeniu żelu nie płukać ust, nie jeść i nie pić co najmniej 20 minut. Stosować 2 – 3 razy
dziennie lub według zaleceń lekarza. Jeżeli poprawa nie następuje po 7-10 dniach, należy skontaktować się ze stomatologiem.
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