
Antybakteryjny płyn
do płukania ust

BreathRx

 
473 ml

Nie zawiera alkoholu

Nie zawiera cukru

 
DIS364/03

Potwierdzone klinicznie: 3-krotna poprawa świeżości oddechu*

Element wiodącego systemu do higieny i pielęgnacji jamy ustnej

Nie poprzestawaj na maskowaniu nieświeżego zapachu. Płyn do jamy ustnej Philips Sonicare BreathRx zwalcza

przyczyny nieświeżego oddechu. Formuła o potężnych możliwościach eliminuje bakterie i neutralizuje

nieprzyjemny zapach, zapewniając świeższy oddech.

3-stopniowy system

Świeższy oddech w 3 prostych krokach

Krok 3: wypłucz

Potężne połączenie składników zapewniające imponującą skuteczność

Eliminuje 99% powodujących nieprzyjemny zapach bakterii

Neutralizuje nieświeży oddech

Zwalcza płytkę nazębną i zapalenie dziąseł



Antybakteryjny płyn do płukania ust DIS364/03

Zalety Dane techniczne

Krok 3

Ostatni szlif. Wypłucz bakterie i resztki

jedzenia za pomocą antybakteryjnego płynu

do płukania ust BreathRx. Formuła o potężnych

możliwościach eliminuje powodujące

nieprzyjemny zapach bakterie w całej jamie

ustnej i pozostawia jedynie świeży, miętowy

oddech.

CPC

CPC to skuteczny środek antybakteryjny, który

atakuje i zabija bakterie powodujące

nieprzyjemny zapach

Zytex

Zytex, czyli nasze wyjątkowe połączenie

cynku, tymolu i eterycznych olejków

eukaliptusowych, natychmiast neutralizuje

nieświeży oddech.

Antybakteryjne

Zwalcza płytkę nazębną i zapalenie dziąseł

3-stopniowy

Nie poprzestawaj na maskowaniu nieświeżego

oddechu, lecz pozbądź się go w trzech

prostych krokach — szczotkując, oczyszczając i

płucząc. Krok 1: usuń płytkę nazębną

powodującą nieprzyjemny zapach za pomocą

pasty wybielającej do zębów BreathRx. Krok 2:

dotrzyj do bakterii, które kryją się na nierównej

powierzchni języka, stosując spray do języka i

przyrząd do czyszczenia języka BreathRx.

Aktywny składnik w sprayu zabija powodujące

nieprzyjemny zapach bakterie i neutralizuje

nieświeży oddech. Elastyczny przyrząd do

czyszczenia języka delikatnie usuwa

nagromadzone na języku bakterie. Krok 3:

wypłucz pozostałe bakterie i resztki jedzenia

antybakteryjnym płynem do płukania ust

BreathRx.

Elementy zestawu

Antybakteryjny płyn do płukania ust: 473 ml

Skład

Nie zawiera alkoholu

Nie zawiera cukru

CPC: 0,075%

Zytex: Cynk + olejki eteryczne

System świeżego oddechu

Krok: 3

Wymiary

Uncje: 16

Data ważności

Po otwarciu: 6 miesięcy

Okres przechowywania: 36 miesięcy

 

* niż najbardziej popularny płyn do płukania ust
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