
Antibakterijska
ustna voda

BreathRx

 

16 oz

Brez alkohola

Brez sladkorja

 
DIS364/03

Klinično dokazano 3-krat učinkoviteje odpravlja slab zadah*
Najboljši sistem za odpravljanje slabega zadaha po priporočilu strokovnjakov

Ne zakrivajte slabega zadaha. Philipsova ustna voda Sonicare BreathRx se uspešno spopada s povzročitelji

slabega zadaha. Naša vrhunska formula uničuje bakterije, ki povzročajo slab zadah, in nevtralizira vonj za

dolgotrajno svež zadah.

3-stopenjski sistem

Do dolgotrajno svežega zadaha v 3 preprostih korakih

3. korak: Izpiranje

Zmogljiva kombinacija sestavin

Uniči 99 % bakterij, ki povzročajo slab zadah

Nevtralizira vonje

Odpravlja zobni kamen in pomaga pri vnetih dlesnih



Antibakterijska ustna voda DIS364/03

Značilnosti Specifikacije

Korak 3

Še pika na i. Z antibakterijsko ustno vodo

BreathRx odplaknite vse bakterije in ostanke

hrane. Naša vrhunska formula uničuje

bakterije, ki povzročajo slab zadah, in vam v

ustih pusti le svež zadah po meti.

CPC

CPC je vrhunska antibakterijska sestavina, ki

ob stiku napade in uniči bakterije, ki

povzročajo slab zadah.

Zytex

Zytex je naša edinstvena kombinacija cinka ter

timijanovega in evkaliptusovega eteričnega

olja, ki nevtralizira neprijeten vonj in takoj

zagotovi svež zadah.

Antibakterijska

Odpravlja zobni kamen in pomaga pri vnetih

dlesnih

3 koraki

Ne zakrivajte slabega zadaha, odpravite ga v 3

preprostih korakih – ščetkanje zob, jezika in

izpiranje z ustno vodo. 1. korak: S ščetko in

zobno pasto za beljenje zob BreathRx

odstranite zobne obloge, ki povzročajo slab

zadah. 2. korak: Z razpršilom in strgalom za

jezik BreathRx prodrite do bakterij, ki se

skrivajo v neravni površini vašega jezika.

Aktivna sestavina v razpršilu ob stiku uniči

bakterije, ki povzročajo slab zadah, in

nevtralizira vonj. Prilagodljivo strgalo za jezik

nežno odstrani bakterije, ki so se nabrale na

jeziku. 3. korak: Z antibakterijsko ustno vodo

BreathRx odstranite preostale bakterije in

ostanke hrane.

Priloženi predmeti

Antibakterijska ustna voda: 16 oz

Sestavine

Brez alkohola

Brez sladkorja

CPC: 0,075 %

Zytex: Cink + eterična olja

Sistem za svež zadah

Korak: 3

Velikost

Unče: 16

Rok uporabe

Po odpiranju: 6 mesecev

Uporabnost: 36 mesecev

 

* kot vodilna ustna voda
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