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COREGA Zestaw Krem mocujący POWER MAX + Podwójna
siła tabletki + prezent
 

Cena: 54,90 zł

Opis słownikowy

Producent GLAXOSMITHKLINE

Opis produktu
 

COREGA POWER MAX Krem mocujący do protez

Postać

Krem

Opakowanie

Tubka 40g

Działanie

Krem COREGA MAX MOCOWANIE + OSŁONA zapewnia najsilniejsze mocowanie protezy zębowej i osłania jej brzegi, zabezpieczając
przed przedostawanie się pod nią drobinek pokarmu. Preparat wykazuje długotrwałe działanie (nawet do 12 godzin), a jego tubka
posiada precyzyjny aplikator umożliwia precyzyjne jego nakładanie.

Wskazania

Mocowanie protezy.

Sposób użycia

Przy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby następnym razem należy nałożyć większą
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ilość kremu. Użycie zbyt dużej ilości kremu może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji należy następnym razem zastosować
mniejszą ilość kremu. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego mocowania i osłony dla przedostających się drobinek.

Protezę należy umyć i wysuszyć. Nanosić krótkie paski kremu na protezę niezbyt nisko jej krawędzi. Wypłukać jamę ustną przed
założeniem protezy. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund dla bezpiecznego mocowania.

Ostrzeżenia

U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu
należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działanie 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. Niewłaściwe
dopasowanie protezy może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez podczas regularnych wizyt u
lekarza dentysty.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Skład

Kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna.

COREGA PODWÓJNA SIŁA

Postać

Tabletki oczyszczające do protez

Opakowanie

36 tabletek

Działanie

Corega Podwójna Siła pozwala na szybkie i silne czyszczenie protezy zębowej, dzięki nowej formule, która pozwala na uwalnianie 2x
większej ilości składników oczyszczających. Tabletki niszczą 99,99% bakterii, będących przyczyną przykrego zapachu. W jedynie kilka
minut usuwają przebarwienia i redukują płytkę bakteryjną. Mimo swojej siły są wyjątkowo delikatne, co pozwala na ich codzienne
używanie.

Wskazania

Czyszczenie protez zębowych, przebarwienia, przykry zapach

Sposób użycia

• Wrzucić tabletkę Corega do naczynia z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można w niej było całkowicie zanurzyć protezę.

• Włożyć protezę do roztworu i pozostawić na przynajmniej 5 minut, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką. Pozostały
roztwór należy wylać.

• Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenia

Nie umieszczać tabletek, roztworu w jamie ustnej. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. W
przypadku połknięcia należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.
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Produkt podrażnia oczy. Po kontakcie z tabletką lub jej roztworem należy dokładnie umyć ręce. W razie dostania się do oczu: przez kilka
minut ostrożnie płukać wodą. Jeżeli są i można, należy usunąć szkła kontaktowe i wciąż płukać. W przypadku braku poprawy potrzebna
jest porada lub pomoc lekarza. Produkt zawiera olejek mięty pieprzowej. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Skład

Sodium bicarbonate, Sodium carbonate peroxide, citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium carbanate, TAED,
Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, Aroma, Cellulose gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140
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