Mutes kopšanas gēls ar nano antioksidantiem
NBF smaganu gēls

INDIKĀCIJAS:

Profilaksei , iekaisumiem , infekcijām paradontā un mutes dobuma mīkstajos audos :
a)katarālie,hipertrofiskie gingivīti,to akūtai un hroniskai ārstēšanai
b)čūlaini-nekrotisks gingivīts (Vensana gingiv.)
c)ģeneralizēts paradontīts, hronisks un akūts
d)mutes dobuma mīksto audu trauma (arī zobu protēžu izraisītas)
e)alveolīti (alveolas kaula iekaisums pēc zoba ekstr.)
f)akūta hroniska gingivīta un paradontīta profilaksei
GĒLA SASTĀVS

SASTĀVDAĻAS: ūdens, sorbitols, silīcijas, glicerīns, propolisa ekstrakts, PEG-1500, celulozes
sveķi, nātrija monofluorofosfāts, mentols, askorbīnskābe, tokoferila acetāts, steviolglikozīdi,
piparmētru eļļa, metilparabēns, triklozāns, ksilitols.
Vitamīns C Nano
formulā

Vitamīns E Nano
formulā
Propolisa ekstrakts
Nano formulā

Vitamīns C ir dabīgs, spēcīgs antioksidants, tas spēlē svarīgu lomu
smaganu un mutes dobuma mīksto audu (mēles, vaigu, aukslēju,
smaganu) dzīšanas procesā.
Vitamīns C Nano formā ir 10 reizes spēcīgāks antioksidants, kā
vitamīns C augļos un dārzeņos.
Vitamīns E ir dabīgs spēcīgs antioksidants, kurš strādā sinerģijā ar
vitamīnu C. Tas spēlē svarīgu lomu šūnas membrānas saglabāšanun
mutes dobuma epitālija atjaunošanā.
Propolisa sastāvāir vairāk kā 180 dabīgu savienojumu, no kuriem
daudzi ir spēcīgi koncentrāti antioksidanta, flavonoīdu un fenola.
Propolisam piemīt antibakteriālas, pretsēnīšu, pretiekaisuma,
pretsāpju un imunitāti stimulējošas īpašības. Propolisam piemīt
auksta pretkariesa aktivitāte, veido uz virsmas bio-aktīvu
aizsargplēvītit, kas neļauj vairoties baktērijām un pestiprināties
pie mutes dobuma mīksto audu šūnām.

KĀ LIETOT NBF GINGIVAL GEL:
1. Pirms gēla aplicēšanas nepieciešams nosusināt
gļotādu ar lignīna rullīti
2. Ar tīru, sausu vates kociņu vai zobu birsti
aplicēt nepieciešamo gēla daudzumu (nemaisīt un neaplicēt ar metāla priekšmetiem)
3. Pēc aplicēšanas nogaidīt 2-3 min., tad izskalot mutes dobumu
4. Gēla aplicēšanu var atkārtot 3-4 reizes, vai vairāk dienā
UZGLABĀŠANA
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā
Vienmēr kārtīgi aizvērt tūbiņu pēc lietošanas, lai pasargātu no mitruma
Uzglabāt istabas temperatūrā (8oC – 25oC ) sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem
Derīguma termiņš : 3 gadi no ražošanas brīža, uzglabājot istabas temperatūrā
Pēc atvēršanas jāizlieto: 16 mēnešu laikā
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