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Alfa Implant płyn
łagodzący do dziąseł
200 ml
Cena

31,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

201

Producent

Alfa Implant Polska

Opis produktu
Łagodny płyn z dodatkiem siemienia lnianego i alantoiny. Nie powoduje pieczenia w ustach, ma delikatny, naturalny, miętowy
smak. Do stosowania bezpośrednio przed i po zabiegach implantacji, lub ekstrakcji zęba. Inne wskazania: leczenie
chirurgiczne chorób przyzębia poprotezowe stany zapalne, infekcji jamy ustnej, jak również do codziennej profilaktyki.
Poza tym warto znać podstawowe funkcje składników płynu Alfa Implant Care:
Szałwia:
- posiada właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze, przeciwwirusowe
- ułatwia gojenie się ran
Siemię lniane:
- działa silnie łagodząco
- zawiera dużo substancji śluzowych, oleistych i białkowych
Alantoina:
- ułatwia gojenie ran i blizn
- działa przeciwzapalnie, łagodząco i kojąco
- przyspiesza regenerację skóry
- pobudza ziarninowanie i odbudowę naskórka
Xylitol:
- wykazuje silne działanie przeciwpróchnicze
- redukuje osad nazębny i tłumi rozwój drobnoustrojów
- wzmacnia system immunologiczny
- pobudza do aktywności komórki odpornościowe
D-Panthenol:
- wykazuje działanie tonizujące i przeciwzapalne
- doskonały środek nawilżający i uelastyczniający
Rumianek:
- wykazuje działanie przeciwalergiczne
- radykalnie łagodzi stany zapalne dziąseł i zębów
- skutecznie zwalcza drobnoustroje
Kora dębu:
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- łagodzi stany zapalne błon śluzowych i skóry
- wykazuje silne właściwości ściągające
- zapobiega rozwojowi bakterii
Rozmaryn:
- wykazuje silne działanie odkażające
- pobudza krążenie krwi
Arnika:
- łagodzi krwiaki, stłuczenia i obrzęki pourazowe
- uszczelnia i wzmacnia naczynia krwionośne
Dwuglukonian Chlorhexydyny:
- środki przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze
- zapobiegaja namnażaniu się flory bakteryjnej w płytce nazębnej i osadzie
- zapobiegaja powstawaniu kamienia nazębnego
- redukuje powstawanie płytki nazębnej
Gliceryna:
- środek nawilżający i homogenizujący pozostałe składniki
- ogranicza wzrost drobnoustrojów
Sposób stosowania: najlepiej stosować kilka razy dziennie, ściśle według zaleceń lekarza. Dla skuteczności i efektywności
walorów płynu, niezbędne jest płukanie jamy ustnej po każdym posiłku.

Skład płynu: aqua, glycerin, herb extracts: linum usitatissimum, salvia officinalis, chamomilla recituta, amica montana
quercus, rosmarinus officinalis, propylene glycol, D-panthenol, peg-40 hydrogenated castor oil, aroma, xylitol, allantoin,
chlorhexidine digluconate, sodium saccharine.
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