Informacje o produkcie
Utworzono 01-11-2014

Dentiste PLUS White pasta na nieświeży oddech, naturalna 120g

Cena : 28,00 zł
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Producent : Siam Cosmeceutical Co. Ltd
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji
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Zwalczanie nieświeżego oddechu przez większość dostępnych na rynku środków, odbywa się tylko doraźnie.
Skutecznym i trwałym rozwiązaniem jest Dentiste pasta do zębów przeznaczona dla wszystkich z problemami nieświeżego oddechu lub dla osób które mają
na celu zwalczyć nieświeży oddech - halitozę.
Dentiste' nie zawiera fluoru i SLS.
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dla osób palących tytoń/papierosy
cukrzyków
dla kobiety w ciąży
osoby prowadzące stresujący tryb życia
osoby spożywające duże ilości kawy
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Polecamy tę pastę dla:

Działanie pasty Dentiste opiera się na zapobieganiu rozwojowi beztlenowych bakterii w jamie ustnej. Bakterie te, mnożąc się gwałtownie w czasie nocy, są
powodem nieświeżego oddechu, a także problemów z próchnicą i krwawieniem dziąseł.
Brak SLS w paście jest korzystne dla jamy ustnej - nie wysusza śluzówki po paru godzinach od jej zastosowania.
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Ważnym składnikiem Dentiste Plus White jest także kompleks cyklodekstryn (CDX) neutralizujący efekt nieświeżego oddechu. Kompleks ten wiążąc cząstki
preparatu sprawia, że pasta stopniowo uwalnia swoje właściwości, co wydłuża czas jej działania i pozwala rano odetchnąć świeżym oddechem, a nie tylko
po umyciu zębów.
Większość marketowych past do zębów zawiera tańsze, niższej jakiści słodziki. W paście Dentiste znajduje się ksylitol, który tworzy dla bakterii
nieprzyjazne środowisko - jest próchniczostatyczny.
Zawiera stabilną witamię C, która wspomaga gojenie się ran na dziąsłach.
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Pasta Dentiste swoją skuteczność zawdzięcza kilku naturalnym wyciągom i ekstraktom:
z ekstraktem z kopru włoskiego,
mentolem
olejkami miętowym,
olejek goździkowym
olejek eukaliptusowym
ekstrakt rumianku
ekstrakt szałwi

Xylitol ksylitol substancja przeciwpróchnicza.
Mentha piperita oil olejek miętowy jest olejkiem eterycznym pochodzący z mięty pieprzowej jest mieszaniną substancji lotnych. Olejek miętowy
stosowany na skórę i błony śluzowe działa przeciwbakteryjnie, łagodząco i chłodząco. Od wielu lat jest szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym i
farmaceutycznym.
Menthol mentol występuje w olejkach eterycznych wielu roślin, a także w małych ilościach w niektórych porostach, grzybach i glonach; jest również
otrzymywany syntetycznie. Jest ( obok mentanu) głównym składnikiem olejku miętowego; stosowany na skórę i błony śluzowe drażni zakończenia włókien
czuciowych przewodzących zimno, powoduje uczucie chłodu, ma również słabe działanie znieczulające. W preparacie ma działanie przeciwbakteryjne,
łagodzące i chłodzące.
Clove oil olejek eteryczny - otrzymywany z goździków, zawiera głównie eugenol.
Chamomilla Recutita Extract wyciąg z rumianku wyciąg z rumianku ma działanie łagodzące, przeciwbakteryjne, kojące, regenerujące i nawilżające.
Eucalyptus oil olejek eukaliptusowy- charakteryzuje się działaniem antyseptycznym.
Sage Extract wyciąg z Szałwii- zawiera wiele cennych olejków eterycznych o działaniu łagodzącym, bakteriostatycznym i ściągającym.
Fennel Extract ekstrakt z Kopru Włoskiego - działa łagodząco.
Glycyrrhiza extract Lukrecja Gładka najbardziej cenionym surowcem jest sok otrzymany przez wytrawienie korzeni i rozłogów. Sok ten zawiera 15%
saponin tri terpenowych między innymi glicyryzynę. Główne działanie to przeciwzapalne, rozkurczające, nawilżające, remineralizujące, proestrogenne.
Krameria triandra extract - ekstrakt z Pastwina Trójpręcikowego - o działaniu antyseptycznym, zawiera do 2% kwasów garbnikowych. Często
stosowany do barwienia wina.
Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Myrrhis extract Marchewnik anyżowy roślina jadalna. Korzeń oraz owoce stosowane są jako przyprawa.
Catechu Acacia katechu- charakteryzuje się działaniem ściągającym.
Pimpinella anisum fruit extract ekstrakt z owoców anyżu.
Cinnamonum bark extract ekstrakt z kory cynamonowca, przyprawy jadalnej.
Commiphora myrrha extract jest to ekstrakt z mirry o działaniu antyseptycznym. Składniki te posiadają działanie antybakteryjne i neutralizujące,
zapobiegają ich dalszemu rozwojowi. Właściwości łagodzące i regenerujące pasta zawdzięcza ekstraktom z rumianku i szałwi.
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SKŁAD: Xylitol, silikonedioxide, peppermint oil, clove oil, menthol, Vit.C, eucalyptus oil, sage extract, chamomile extract, fennel extract, glycyrrihiza extract,
cinnamon extract, bark extract.
Pojemność: wyciskana stojąca tuba 120g.

