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BIOREPAIR NIGHT Pasta do zębów intensywnie pielęgnująca
75 ml
 

Cena: 27,45 pln

Opis słownikowy

Klasyfikacja Kosmetyk

Marka Producent A.B.BERREN-HANDLOWY SP. Z O.O.

Opakowanie 75 ml

Postać pasta

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład  Aqua, Zinc Hydroxyapatite*, Hydrated Silica, Sorbitol, Glycerin, Xylitol, Silica, Aroma, Cellulose Gum, Zinc PCA, Sodium Myristoyl
Sarcosinate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Tetrapotassium Pyrophosphate, Cetraria Islandica Extract, Titanium Dioxide, Sodium
Saccharin, Zinc Citrate, Citric Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Methylparaben,
Propylparaben, Sodium Benzoate, Limonene. *microrepair  Działanie Naprawa szkliwa. Cząsteczki Microrepair przylegają do szkliwa i
naprawiają jego powierzchnię.  Efekt bariery: cząsteczki Microrepair tworzą na powierzchni szkliwa powłokę ochronną o przedłużonym
działaniu. BioRepair chroni Twoje zęby przed atakiem kwasów i bakterii, ponieważ ma działanie przeciwbakteryjne oraz zapobiega
przykremu oddechowi. W nocy nasze zęby narażone są na atak kwasów powstałych po posiłku i nawet jeżeli używasz do czyszczenia
zwykłej pasty do zębów. I tak powstają niewidoczne szczeliny, w których gromadzi się kamień, bakterie i pigmenty, powodujące
próchnicę, pogorszenie się stanu zębów i utratę ich blasku. Pasta do zębów BioRepair Night zawiera bioaktywne mikrocząsteczki,
podobne swym składem i strukturą do tych, które znajdują się w zębach. Łączą się one ze strukturą szkliwa i zębiny, przenikają do
najmniejszych szczelin zęba i naprawiając w ten sposób jego powierzchnię. Ponadto, jony cynku uwalniane przez cząsteczki Microrepair
i cynk PCA mają działanie przeciwbakteryjne oraz zapobiegają powstawaniu kamienia i przykrego oddechu. W nocy na zębach pasta
Biorepair Night tworzy powłokę ochronną o przedłużonym działaniu, dzięki czemu oddech po przebudzeniu jest świeży, a zęby długo
pozostają zdrowe.  Ważne: Cząsteczki Microrepair przyczyniają się do przywrócenia optymalnej mineralizacji szkliwa i zębiny, a
ponieważ pasta BioRepair nie zawiera fluoru, mogą jej bezpiecznie używać także dzieci w wieku poniżej 7 lat. 
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