Koncentrovaná ústní voda pro každodenní
ústní hygienu.

esemdent® mouth fresh
Naše plus:
Osvěžuje dech a zamezuje vzniku zápachu
v ústech
Bez obsahu cukru a alkoholu
Osvěžující a příjemná chuť
Ekonomický

Oblast použití:
Pro čištění a osvěžení dutiny ústní a mezizubních prostorů. Výborný pro použití před a po každém zubním lékařském ošetření
či zákroku. Výborný pro ústní hygienu imobilních pacientů. Také
vhodný jako součást běžné každodenní zubní hygieny, zejména
při zánětech dásní, paradentóze, stomatitidě nebo jiných zánětlivých nebo infekčních onemocněních. Vhodný i pro diabetiky
a pro pacienty s onemocněním jater. Není určeno pro novorozence
a malé děti.

Návod na použití:
Instrukce pro nasazení pumpičky:
Odstraňte víčko produktu, vložte do hrdla lahve produktu esemdent® pumpičku a opatrně našroubujte. Poté otočte hlavičku
pumpy ve směru šipek „OPEN“. Pumpičku je možné opět uzamknout (např. při cestování), a to otočením hlavičky opačným směrem.
Použití: Dávkujte ústní vodu pomocí pumpičky do pohárku pro
vyplachování úst. 1x stlačte pumpičku a poté doplňte pohárek čistou vodou. Vyplachujte ústa. Nepolykejte.

esemdent® mouth fresh
Složení:

Životní prostředí:

Ingredients: Aqua, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, Phenoxyethanol, Sodium Saccharin, Alexidine, CI47005, CI42051

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně
a za dodržení vysokých standardů kvality.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:
vzhled

zelená tekutina

hustota

1,01 g/cm3 / 20 °C

pH

cca 5

Logistické informace:
Název produktu
esemdent® mouth fresh

Balení

Ks v kartonu

250 ml láhev s pumpičkou

10

Doba exspirace:

30 měsíců

Typ přípravku:

Kosmetický přípravek

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Schulke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu
léčiv dle GMP certifikátu.

Součást skupiny Air Liquide.

Výrobce:
Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:
Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com
Distributor v ČR:
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 08022016

Další informace:

