Informações Técnicas

CREME DENTAL BIANCO PROTEFRESH
Alimentos saudáveis como frutas ácidas, suco
de laranja, café e vinhos, além de
refrigerantes, podem provocar a perda severa
do mineral no esmalte dos dentes através da
erosão ácida. Além deste fator, o uso crônico
de certos medicamentos, diabetes, refluxo
gástrico, bruxismo, escovação com força
excessiva e o uso de cremes dentais muito
abrasivos, também podem levar à perda de
minerais.
O resultado são dentes fracos e sensíveis,
sujeitos a cáries, hipersensibilidade e maior
incidência de biofilme, que forma a placa
bacteriana e tártaro. O esmalte perde
espessura e isso leva ao amarelamento, além
de outros problemas.
A Fórmula Pró-esmalte NANO TCP de
BIANCO é capaz de contribuir na reparação
do esmalte, para que os dentes possam
recuperar sua rigidez e prevenir danos à sua
estrutura.
Acesse: www.biancooralcare.com.br

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
O uso regular do CREME DENTAL BIANCO
PROTEFRESH:
- Restaura o esmalte pelo processo de
remineralização;
- Faz dentes fortes e resistentes a ataques
ácidos;
- Evita a formação do biofilme, que forma a
placa bacteriana e tártaro;
- Combina proteção e super refrescância.

COMPOSIÇÃO
Aqua,
Aroma,
Calcium
Carbonate,
Carboxymethyl
Cellulose,
Formaldehide,
Glycerin, Menthol, Sodium Lauryl Sulfate,
Sodium
Monofluorophosphate,
Sodium
Saccharin, Sorbitol, Tricalcium Phosphate.
Contém
Monofluorfosfato
de
Sódio.
Ingrediente Ativo: Tricálcio Fosfato.

ADVERTÊNCIAS
Não ingerir. Crianças até 6 anos: Use uma
quantidade do tamanho de uma ervilha, com
supervisão de um adulto durante a escovação
para minimizar a deglutição. Se estiver
ingerindo flúor proveniente de outras fontes,
consulte seu médico ou dentista.

PRAZO DE VALIDADE
36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS
Tubo 90g.

REGISTROS
PROCESSO N° 25351.048400/2018-48.

FABRICADOR POR
MODO DE USAR
Use
CREME
DENTAL
BIANCO
PROTEFRESH
regularmente
após
as
refeições. Consulte seu Dentista regularmente.

Indústrias Raymounds Eireli
CNPJ: 03.886.705/0001-46
Est. Murilo de Almeida Passos, 1825 – Bom
Jesus dos Perdões - SP - CEP 12.955-000
Autorização de funcionamento nº 2.03156-6

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS
Aspecto: Creme Dental homogêneo
Cor: Branco com listras verdes
Odor: Menta Característico
Sabor: Menta Característico
Espuma: > 90 mL
pH (tal qual): 8,5 - 9,5
Densidade: 1,4 - 1,6 g/mL
Flúor Máximo: 1.500 ppm
Viscosidade: 45.000- 300.000 cps

DISTRIBUÍDO POR: LIMA & PERGHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A.
TELEFONE: (34) 3292-6100 – sac@startquimica.com.br
www.biancooralcare.com.br

