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Corega Komfort Krem mocujący do protez zębowych
miętowy smak 40 g
 

Cena: 21,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 g

Postać krem

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Corega Komfort to krem mocujący do protez, którego formułę opracowano w taki sposób, by zapewniał jak największy komfort
dziąsłom. Stosowanie kremu pomaga chronić dziąsła przed naciskiem protezy, tarciem oraz podrażnieniami, co znacząco podnosi
codzienną wygodę jej noszenia. Formuła kremu Corega Komfort oparta jest na technologii ADAPTAGRIP. Polega ona na aktywowaniu
kremu za pomocą wody, w wyniku czego zmienia się on w żel zawierający karbomer i karboksymetylocelulozę, który natychmiast
zaczyna działać, tworząc ochronną warstwę amortyzującą i stabilnie mocując protezę na cały dzień. Dodatkowym ułatwieniem w
używaniu kremu jest precyzyjna końcówka aplikatora, która pozwala optymalnie dozować produkt. Corega Komfort jest również łatwym
do usunięcia krem.

Składniki
Cellulose gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Carbomer, Silica, Cera Alba, Aroma, Limonene

Dawkowanie
Ważne: Instrukcja stosowania w ulotce dołączonej do opakowania.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia i środki ostrożności: przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić
nadwrażliwość lub uczulenie na ten produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać
stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu
pokarmowego np. nudności. Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to
szkodliwe. Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez
podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki.
Karton powinien być zaklejony. Nie stosować jeśli opakowanie jest otwarte.
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Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,
ul. Grunwaldzka 189,
60-322 Poznań
Infolinia dla konsumenta: 800 702 849,
e-mail: produkty.zapytanie@gsk.com

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

https://www.aptekanova24.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

