Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

OROBEN płyn do płukania jamy ustnej 150ml
Cena: 30,69 PLN

Opis produktu
OROBEN płyn do płukania jamy ustnej 150ml
Płyn do płukania jamy ustnej, wskazany przy aftach (spowodowanych nawracającym aftowym zapaleniem jamy ustnej), pleśniawkach,
w stanach zapalnych dziąseł oraz przy podrażnieniach i drobnych ranach spowodowanych zabiegiem stomatologicznym oraz
noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy zębowej. Zmniejsza ból i sprzyja gojeniu.
Płyn działa dzięki Resinox FP, naturalnemu kompleksowi molekularnemu, złożonemu z polisacharydów, flawonoidów i żywic. Tworzy na
błonie śluzowej aktywną barierę o działaniu ochronno-nawilżającym i antyoksydacyjnym. Dzięki temu ochrania przed czynnikami
zewnętrznymi, chorobotwórczymi lub drażniącymi (m.in. przed działaniem wolnych rodników). Pomaga utrzymać czystość i dobrą
kondycję dziąseł. Dzięki olejkowi miętowemu, preparat działa odświeżająco oraz zmniejsza przykry zapach, często towarzyszący
zapaleniu dziąseł. Oroben pozwala na dotarcie do każdej części jamy ustnej poprzez płukanie jamy ustnej i gardła, pozwala na usunięcie
czynników drażniących, a tym samym sprzyja kontroli mikrośrodowiska, higienie i ochronie jamy ustnej.
Płyn można stosować u dzieci od 6 roku życia. Bezpieczny w razie połknięcia.
Skład:
Resinox FP, naturalny kompleks molekularny polisacharydów (z Aloesu zwyczajnego* i Prawoślazu lekarskiego*), flawonoidów (z
Rumianku pospolitego *) i żywic (z Mirry). Zawiera ponadto: Wodę; glicerynę roślinną; alginianu sodu; olej eteryczny z mięty pieprzowej;
ksylitol; ekstrakt z lukrecji*; alkohol benzylowy.
Nie zawiera pochodnych ropy naftowej, parabenów, PEG, barwników i syntetycznych substancji zapachowych, BEZ GMO.
*składnik z upraw ekologicznych
Sposób użycia:
Wstrząsnąć butelkę przed użyciem. Zaleca się stosować około 10 ml płynu do płukania jamy ustnej za pomocą odpowiedniej miarki 2
lub 3 razy dziennie, wykonując płukanie gardła przez co najmniej jedną minutę. Produkt można stosować w czystej postaci lub po
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rozcieńczeniu w niewielkiej ilości wody.
Do stosowania u dzieci zaleca się produkt rozcieńczony.
Unikać spożywania napojów lub jedzenia przez co najmniej 15 minut po aplikacji, aby zwiększyć przyczepność do błony śluzowej. Po
użyciu szczelnie zamknąć butelkę i dokładnie umyć miarkę.
Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub nastąpiło pogorszenie objawów, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem.
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