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Corega Tabs Bio Formula, tabletki do czyszczenia protez
zębowych, 136 sztuk
 

Cena: 41,40 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 136 tabletek

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis produktu
Corega Tabs Bio Formula, tabletki do codziennego stosowania, do czyszczenia protez zębowych pełnych i częściowych, to aktywna
ochrona przed rozwojem bakterii. System czyszczący 4 w 1 usuwa bakterie, czyści, aktywuje tlen i usuwa przebarwienia.

Sposób użycia

Wrzucić tabletkę do naczynia z taką ilością ciepłej (nie gorącej) wody, aby można w niej było całkowicie zanurzyć protezę.
Włożyć protezę do roztworu i pozostawić na 3 do 5 minut, następnie szczotkować protezę miękką szczoteczką.
Dokładnie opłukać protezę pod bieżącą wodą. Pozostały roztwór należy wylać.

Składniki
Sodium Bicarbonate, Citric Acid, Potassium Caroate (Potassium Monopersulfate), Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide,
TAED, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfoacetate, VP/VA Copolymer, Aroma, Subtilisin, Cellulose Gum, CI 42090, CI 73015

Dodatkowe informacje

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób.
Produkt działa silnie drażniąco na oczy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie przemywać wodą przez kilka minut. W
przypadku używania soczewek kontaktowych należy je wyjąć. Nadal przemywać. W przypadku utrzymywania się podrażnienia
oczu zasięgnąć porady/zgłosić się do lekarza.
Należy dokładnie umyć ręce po bezpośrednim ich kontakcie z tabletkami lub roztworem.
W razie połknięcia: należy skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Zawiera olejek mięty pieprzowej i subtylizynę. Może wywoływać reakcję alergiczną.
W razie wystąpienia podrażnienia: zaprzestać stosowania i zasięgnąć porady lekarza.
Tabletek i roztworu nie należy spożywać ani wkładać do jamy ustnej.
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Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Roztworu nie należy połykać ani stosować do płukania jamy ustnej.
Nie dotykać oczu ani ust po kontakcie z tabletkami lub roztworem.
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