
 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 
 

Corega Power Max Wyrób medyczny krem mocujący do
protez zębowych neutralny 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
Czy chcesz, aby Twoja proteza była wygodna w użytkowaniu? Corega Max Mocowanie + Komfort to podwójne działanie: Najsilniejsze
Mocowanie*+ Najwyższy Komfort. Zastanawiasz się, jak to działa? Krem aktywuje się w kontakcie ze śliną i tworzy miękką warstwę
amortyzującą, która pomaga absorbować nacisk protezy. Krem Corega Max Mocowanie + Komfort zaprojektowany został z myślą o
komforcie i zabezpieczeniu protez częściowych i całkowitych przez cały dzień. Ciesz się komfortem noszenia protez – możesz
zachować spokój i mieć pewność, że możesz być blisko przyjaciół i rodziny. Zapewnia mocowanie do 12 godzin, a precyzyjna
końcówka aplikatora pomaga nałożyć dokładnie odpowiednią ilość kremu. Ciesz się wolnością wyboru każdego rodzaju jedzenia i
przekąsek, takich jak orzechy, nasiona lub popcorn i delektuj się każdym kęsem. Kremy do protez mogą również poprawić komfort
noszenia protezy. Ponadto Corega Max Mocowanie + Komfort nie zawiera cynku.

Sposób aplikacji kremu:1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku na opakowaniu, niezbyt blisko jej krawędzi.
a. Proteza górna: Nakładać długim ciągłym paskiem. Nałożyć 2 krótsze paski na środku protezy
b. Proteza dolna: Produkt nakładać długim ciągłym paskiem.
c. Proteza częściowa: Nałożyć 2 krótkie paski
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego trzymania.

Sposób usuwania:
1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Użyć tabletki do czyszczenia protez Corega zgodnie z instrukcją, aby dokładnie wyczyścić protezę.
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*w portfolio kremów do protez Corega
w porównaniu do braku stosowania kremu mocującego do protez zębowych

Składniki
guma celulozowa, wazelina, parafina płynna, kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, karbomer

Dawkowanie
Ważne: Instrukcja stosowania w ulotce dołączonej do opakowania.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy
natychmiast przerwać stosowanie produktu. Zamknięcie kartonu jest zaklejone. Nie używać jeśli karton został otwarty.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189,
60-322 Poznań,
tel. 22 576 96 00
Infolinia dla konsumentów: 800 702 849
www.gsk.com
produkty.zapytanie@gsk.com
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