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Protefix Krem Premium Mocowanie 47g
 

Cena: 12,45 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 47 g

Postać -

Producent FARMACOL LOGISTYKA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

 Zastosowanie

Protefix® Krem mocujący PREMIUM MOCOWANIE 7 x efekt!
EKSTRA MOCNY - pielęgnacja dziąseł - komfort przez cały dzień
1. Ekstra mocny: mocuje natychmiast zapewniając komfort przez cały dzień
2. Skuteczne uszczelnianie: protezy zębowej przed przedostaniem się
drobinek jedzenia
3. Trzyma na mokro: można nanosić na mokrą protezę zębową dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą zębową
4. Dlugotrwafy komfort: dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą zębową
5. Pielęgnacja dziąseł: ochronne działanie witaminy E
6. Ziołowa moc: dzięki formule z mirrą, szałwią i rumiankiem
7. Łagodna świeżość: przyjemnie łagodny i świeży smak mięty

Protefix® Krem mocujący PREMIUM MOCOWANIE działa natychmiast i zapewnia komfort przez cały dzień* nawet w przypadku
trudnych warunków w jamie ustnej.

*mocuje protezę zębową od 8 do 12 godzin.

Sposób użycia:

Dawka dobowa: do 0,8 g kremu mocującego. Należy wyczyścić protezę zębową i błonę śluzową jamy ustnej
z resztek pokarmu. Krem mocujący Protefix ® PREMIUM MOCOWANIE nałóż na oczyszczoną, mokrą lub suchą protezę zębową w
odstępach (krótkimi odcinkami) jak na instrukcji (do zagłębienia w protezie szczęki lub żuchwy, którym proteza zębowa będzie przylegać
do szczęki lub żuchwy). W razie potrzeby można nanieść pasek kremu mocującego Protefix® PREMIUM MOCOWANIE na tylną część
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płytki podniebiennej protezy szczęki.
Następnie założyć protezę zębową, docisnąć ją przez kilka sekund do szczęki lub żuchwy i lekko przygryźć. Odczekać 5 minut przed
przyjmowaniem posiłku.

Krem mocujący Prote fix® PREMIUM MOCOWANIE powinno się nakładać zgodnie z instrukcją gdyż przy nałożeniu nadmiernej ilości
zmniejsza się skuteczność działania kremu.

 Dodatkowe informacje:

• Krem mocujący należy stosować tylko tymczasowo.
• Odpowiednie dopasowanie protezy należy regularnie poddawać kontroli.
• Nie stosować po upływie terminu ważności.
• Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Należy dokładnie wycisnąć tubę przed użyciem aby uniknąć oddzielenia się oleju od kremu mocującego.
• Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, dbając aby otwór tuby był czysty i suchy.
• Dostanie się wilgoci do tuby może spowodować stwardienie kremu mocującego.
• Ewentualne resztki kremu mocującego można łatwo usunąć ze szczęki, żuchwy i podniebienia za pomocą wacika zwilżonego olejem
jadalnym.

Składniki:

Guma celulozowa (27%), sól wapniowo-sodowa kopolimeru, PVM/MA (26%), ciekła parafina, wazelina, krzemionka, wyciąg z rumianku
pospolitego, octan tokoferylu, mirra, wyciąg z szałwii lekarskiej, mleczan mentylu, wyciągu z mięty, Cl 14720.

 Producent:

QUEISSER PHARMA GMBH & CO.
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