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DROPINGO płyn do stos.w j.ust. 10 ml
 

Cena: 21,21 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Kosmetyk

Opis produktu
 

Opis

Dropingo płyn barwiący osad nazębny 10ml Aflofarm

Jak dokładnie umyć zęby? 
Każdy ma indywidualną technikę mysia zębów, często jest ona tak intuicyjna, że nie skupiamy się nad jej efektywnością. Firma Aflofarm
jest tego świadoma, dlatego dla osób chcących poprawić wydajność szczotkowania zębów oraz dla rodziców chcących wyrobić u dzieci
nawyk dokładnego mycia zębów proponuje płyn barwiący zęby, a dokładniej osad nazębny jaki pozostał na zębach. Preparat jest prosty
w użyciu i stosowany w sposób określony w ulotce jest bezpieczny. Co to jest Dropingo? Jest to płyn do płukania ust barwiący płytkę
nazębną na kolor niebieski. Może być wykorzystany jako edukacyjna zabawa ucząca dzieci jak dokładnie myć zęby.

Wskazania:
Płyn barwiący osad nazębny dla dzieci powyżej 3 roku życia, które mają opanowaną czynność płukania i wypluwania płynu, a także dla
dorosłych chcących poprawić technikę szczotkowania.

Właściwości:
Działanie Dropingo to nie tylko wskazanie miejsc na zębach, które wymagają dokładniejszego szczotkowania ale też sposób na
zmotywowanie dziecka do mycia zębów, sposób na naukę mycia zębów z dobrym efektem oraz sposób na zweryfikowanie czy sami
dokładnie myjemy zęby. Po zastosowaniu preparatu nagromadzona płytka nazębna (osad nazębny) zostaje wybarwiona na kolor
niebieski, uwidaczniając miejsca wymagające dokładnego czyszczenia.

Jak działa Dropingo? 
Po prawidłowym wyszczotkowaniu zębów zabarwienie znika, jednocześnie usunięta zostaje płytka nazębna.

Sposób użycia:
Kiedy stosować Dropingo? Stosować przed umyciem zębów.
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Dawkowanie płynu do płukania ust Dropingo:
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.

Dropingo skład:
Aqua, Sodium Benzoate/ Potassium Sorbate, Parfum, Polysorbate 80, Sucralose, CI 42090, Citric Acid.

Skład bezpieczny dla dzieci od 3 roku życia o opanowanej umiejętności płukania ust.
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