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Dentosept A Mini spray 30 ml
 

Cena: 25,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 ml

Postać spray

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bolesne ząbkowanie, afty i pleśniawki oraz inne podrażnienia jamy ustnej to częste dolegliwości, na które narażone są dzieci. Spray
Dentosept A Mini o smaku malinowym pomoże zadbać o właściwą pielęgnację jamy ustnej. Produkt bez ograniczeń wiekowych.

Skład:
Aqua, PropyleneGlycol, Xylitol, Glycerin, Panthenol, Ethylhexyglycerin, Laureth-9, Poloxamer-188, PEG-35 CastorOil, SodiumAscorbate,
SodiumLauroylSarcosinate, SodiumSaccharin, Octenidine HCI, Menthol, MenthaPiperitaOil, Eucalyptol, ZincCitrate, Riboflavin, Niacinamide,
Aroma.

Działanie:
Dentosept A Mini pomoże zadbać o utrzymanie błony śluzowej w dobrym stanie. Właściwa higiena jamy ustnej jest szczególnie ważna
w przypadku podrażnień wywołanych ząbkowaniem, aftami czy pleśniawkami. Produkt posiada wygodny aplikator, który znacznie
ułatwia stosowanie i dotarcie do mało dostępnych miejsc oraz zapewnia precyzyjną aplikację. Cytrynian cynku i oktenidyna to
substancje o działaniu antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, które wpływają na zachowanie czystości oraz nie dopuszczają do
powstawania stanów zapalnych. Gliceryna nawilża poprzez tworzenie ochronnej warstwy. Preparat służy także odświeżaniu i
oczyszczaniu jamy ustnej, olejek miętowy i wyciąg z eukaliptusa chłodzą i koją. Pantenol i witaminy B2 i B3 przyspieszają proces
regeneracyjny śluzówki. Substancja słodząca, czyli ksylitol, naturalnie chroni zęby przed próchnicą.

Zastosowanie:
Wyrób medyczny Dentosept A Mini Spray przeznaczony do stosowania w przypadku występowania aft, pleśniawek i przy bolesnym
ząbkowaniu. Może być stosowany podczas wyrzynania się stałych zębów u dzieci, podczas noszenia aparatów ortodontycznych oraz
przy swędzeniu i pieczeniu dziąseł.

Informacje dodatkowe:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dentosept A Mini może być bezpiecznie stosowany przez diabetyków oraz kobiety w
pierwszych tygodniach ciąży.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Sposób użycia:
Dzieci poniżej 1. roku życia: aplikować 1 dozę preparatu na każdą stronę, maksymalnie 3 razy dziennie. Dzieci od 1. do 3. roku życia:
rozpylić 1 dozę preparatu na każdą stronę dziąseł, 3-4 razy dziennie. Dzieci od 4. do 12. roku życia: 2 dozy na każdą stronę dziąseł,
rozpylać 3-4 razy dziennie. Dzieci powyżej 12. roku życia: aplikować 3 dozy na każdą stronę dziąseł, nawet do 5 razy dziennie. Po
aplikacji przez następne 15 minut nie pić ani nie jeść.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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