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Link do produktu: https://sklep.bioforma.com.pl/organiczna-pasta-do-zebow-cedrowa-zdrowe-zeby-bez-fluoru-recepturybabuszki-agafii-p-215.html

Organiczna pasta do zębów –
Cedrowa– Zdrowe Zęby - bez
fluoru - RECEPTURY
BABUSZKI AGAFII
Cena

11,90 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

PO2

Kod EAN

4630007830872

Producent

ZIOŁA AGAFII

Opis produktu
Organiczna pasta do zębów zapewnia naturalną i skuteczną pielęgnacji jamy ustnej, wzmacnia szkliwo zębów, zapobiega rozwojowi próchnicy. Składniki aktywne wspomagają prawidłową profilaktykę - oczyszczają, działają antybakteryjnie oraz chronią zęby i dziąsła.

SKŁADNIKI AKTYWNE:

Żywotnik zachodni - działa przeciwzapalnie oraz antybakteryjnie.

Olej lniany - wspomaga profilaktykę przy infekcjach jamy ustnej, usuwa bakterie i drobnoustroje.

Wosk pszczeli - mechanicznie oczyszcza zęby z nalotu, wzmacnia dziąsła.

Dziki ślaz - działa przeciwzapalnie.

Rumianek - zwalcza infecje gardła i jamy ustnej.

Olej z nasion dzikiej róży - regeneruje, leczy stany zapalne.

Ekstrakt maliny - chroni i wzmacnia dziąsła.

Ekstrakt lipy - stosowana jest w stanach zapalnych jamy ustnej.

Formuła produktu nie zawiera niebezpiecznych dla zdrowia chemicznych komponentów

-

SLS, SLES
parabenów
ftalanów
fluoru
formaldehydu
metali ciężkich
glutenu
komponentów zawierających aluminium
olei mineralnych
składników pochodzenia zwierzęcego
chlorekheksidine
składników modyfikowanych genetycznie
składników z przerobu ropy naftowej

Skład INCI:

Aqua, Glycerin, Calcium Carbonate, Silica, Xylitol, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Xanthan Gum, Thuja Occidentalis Extract (ekstrakt żywotnika zachodniego), Linum Usitatissimum Seed Oil (olej lniany), Cera Alba (wosk pszczeli), Malva Sylvestris Flower Extract (ekstrakt dzikiego ślazu), Avena Sativa Kernel Extract (ekstrakt z owsa), Chamomilla Recutita Flower Water (rumianek), Amaranthus Caudatus Seed Oil (olej szarłatu), Rosa Canina Fruit Oil (olej z nasion dzikiej róży), Rubus Idaeus Extract (ekstrakt maliny) , Tilia Cordata Flower Water (ekstrakt lipy), Salvia Officinalis
Leaf Water (ekstrakt szałwi), Spiraea Ulmaria Extract* (ekstrakt wiązówki błotnej), Ribes Nigrum Leaf Water (ekstrakt czarnej porzeczki), Carrageenan, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Parfum, Limonene, CI 75810

Pojemność: 75ml
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