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Cena: 21,00 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Polpharma

Opis produktu
 

ACIDOLAC DENTIFIX 30 TABLETEK DO SSANIA

Aby kompleksowo zadbać o zęby i dziąsła, warto włączyć do codziennej higieny i pielęgnacji jamy ustnej unikalny suplement diety
Acidolac Dentifix. Preparat zawiera bakterie kwasu mlekowego, ksylitol, koenzym Q10 oraz witaminy C i D.Składniki:Substancja
wypełniająca: izomalt; substancja słodząca: ksylitol; aromat miętowy naturalny; witamina C (askorbinian sodu); koenzym Q10;
substancja przeciwzbrylająca: talk; liofilizat bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus salivarius HM6 Paradens; substancje
przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu; substancja wiążąca: poliwinylopirolidon; witamina D
(cholekalcyferol), substancja słodząca: sukraloza. Zawiera substancje słodzące.Działanie:Bazę suplementu diety Acidolac Dentifix
tworzy opatentowany inaktywowany termicznie liofilizat bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus salivarius HM6 Paradens połączony z
ksylitolem i witaminą D. Dodatkowo skład preparatu uzupełnia witamina C i koenzym Q10. Witamina D wspiera prawidłowe wchłanianie
wapnia i fosforu oraz przyczynia się do zachowania zębów w zdrowiu. Witamina C wspiera produkcję kolagenu, czyli składnika ważnego
m.in. dla prawidłowego funkcjonowania dziąseł. Ksylitol pomaga utrzymać odpowiednią mineralizację zębów, natomiast kolagen Q10
jest ważny dla zachowania zdrowia dziąseł. Preparat ma postać tabletek do ssania o smaku miętowym. Polecany do codziennego,
regularnego stosowania.Zastosowanie:Suplement diety Acidolac Dentifix przeznaczony do stosowania w celu wsparcia dla ochrony
dziąseł i zębów u osób dorosłych.Informacje dodatkowe:Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety i
zdrowego trybu życia. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej (15-25st. C). Należy
chronić przed wilgocią i światłem. Przy nadmiernym spożyciu może wystąpić efekt przeczyszczający.Przeciwwskazania:Nie stosować w
przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik suplementu. Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i u matek karmiących.
Sposób użycia:Zalecana dzienna porcja: jedna tabletka do ssania. Stosować wieczorem przed snem po wyszczotkowaniu zębów. Nie
przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
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