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Protefix krem mocujacy z aloesem 40 ml
 

cena: 17,40 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 40 ml

Producent Queisser Pharma

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Protefix krem mocujący Z ALOESEM silnie mocuje protezę, a jednocześnie redukuje stany zapalne, które są problemem wielu pacjentów
protetycznych.

Aloes jest zaliczany do najsilniejszych immunomodulatorów roślinnych. Wyciąg z Aloesu vera zawiera bioaktywne substancje, które
wykazują silne działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne oraz redukujące ból.
Jego stosowanie jest szczególnie zalecane w odleżynach i otarciach błony śluzowej, stanach zapalnych i wyprysku alergicznym.
Doskonale przyspiesza gojenie zranień, zmniejsza ból, hamuje namnażanie bakterii i grzybów chorobotwórczych.
Skuteczność aloesu opiera się na szczególnym powinowactwie do ludzkiego nabłonka: posiada pH zbliżone do pH błony śluzowej (pH
5,4) i jest doskonale wchłaniany przez komórki nabłonka.

Sposób użycia:
Protezę i jamę ustną oczyścić dokładnie z resztek jedzenia. Krem mocujący nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę (zgodnie z
rysunkiem). W razie potrzeby krem można nałożyć również na tylną część protezy szczęki górnej. Przy nakładaniu kremu tubę naciskać
w części bliżej ujścia tubki.

Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej jego ilości maleje skuteczność działania mocującego. Dodatkowo zbyt grubą warstwę
kremu trudniej jest usuwać z protezy lub z podniebienia.

Protezę założyć i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut. Resztki kremu mocującego
można łatwo usunąć przy pomocy wacika zwilżonego olejem jadalnym.

Uwagi:
Po użyciu należy starannie zamknąć tubkę , przy czym jej otwór powinien pozostawać czysty i suchy. Resztki wilgoci po dostaniu się do
tuby mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Krem przechowywać w temperaturze pokojowej (do 25 o C), w miejscu suchym i niedostępnym dla małych dzieci.

W pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć nadwrażliwości na poszczególne składniki kremu. W przypadku zaostrzenia
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podejrzenia reakcji alergicznej prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Producent:
Queisser Pharma
Schleswiger Str. 74
Flensburg
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