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DENIVIT Pasta do zębów 50ml
 

cena: 9,20 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Producent Henkel

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Wysoka skuteczność wybielania:

Denivit jest profesjonalną pastą do zębow opracowaną z udziałem lekarzy dentystów, skutecznie usuwającą przebarwienia dzięki
ulepszonemu Systemowi Wybielania.

* Kompleks Przeciw Przebarwieniom wnikając w przebarwienia rozbija ich strukturę na powierzchni zęba.
* Czyszczące cząsteczki uwodnionej krzemionki skutecznie usuwają przebarwienia podczas szczotkowania, dokładnie oczyszczając i
wybielając zęby.
* Specjalny środek polerujący sprawia, że zęby stają się błyszczące i gładkie.

Skuteczne działanie potwierdzone klinicznie.

* Unikalna formuła Denivit została przebadana klinicznie. Testy potwierdziły wysoki poziom efektywności czyszczenia zębów.
* Codzienne dzczotkowanie zębów Denivitem zauważalnie redukuje pojawianie się przebarwień i przywraca Twoim zębom naturalną biel
(redukcja 55% przebarwień po 12 tygodniach stosowania)

Łagodna dla zębów.

* Pasta Denivit może być używana codzienie. Ulepszony System Wybielania zawiera bardzo drobne i delikatnie czyszczące składniki,
które nie niszczą szkliwa zębów.
* Denivit delikatnie usuwa przebarwienia bez potrzeby stosowania silnie wybielających środków.

Światowy ekspert w walce z przebarwieniami zębów
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Denivit - pasta znana jako Expert w walce z przebarwieniami zębów w ponad 30 krajach świata - powstały aby:

* przywrócić naturalną biel Twoich zębów,
* zapobiegać próchnicy dzięki zawartości fluoru,
* codziennie zapobiegać powstawaniu osadu nazębnego,
* czyścić zęby delikatnie i bezpiecznie.

Denivit skutecznie usuwa plamy i przebarwienia zębów powstałe na skutek spożywania niektórych produktów i napojów oraz palenia
tytoniu. Dlatego też Denivit polecany jest szczególnie osobom palącym tytoń, pijącym kawę czt herbatę, czerwone wino oraz każdemu,
kto pragnie mieć bielsze zęby.

Tester wybielania

* Efekt wybielania kontroluj stosując "Tester Wybielania", znajdujący się na opakowaniu. Sprawdzaj kolor przed i po codziennym,
regularnym stosowaniu pasty Denivit.
* Po miesiącu zaleca się wymianę "testera Wybielania" na nowy.

Sposób użycia:

Aby osiagnąć lepsze rezultaty, czyćś zęby pastą Denivit co najmniej dwa razy dziennie przez 2-3 minuty za każdym razem. Wymieniaj
szczoteczkę regularnie. Po użyciu pasty tubkę należy postawić na zakrętce.

Uwaga: zawiera fluorek sodu 0,32% (= 1450 ppm fluorku). Tylko dla dorosłych. 
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