
Płyn do płukania jamy ustnej przy stanach zapalnych i  
krwawiących dziąsłach 

 

KIN GINGIVAL ALPANTHA 1 litr + 1 litr z pompką 
LINIA PROFESJONALNA  
PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE W GABINECIE  
STOMATOLOGICZNYM  
 
Płyn do płukania jamy ustnej stosowany przy stanach zapalnych  
i krwawiących dziąsłach. Zawiera chlorheksydynę 0,12% ceniony 
składnik antybakteryjny oraz Alpanthę (połączenie alantoiny z panthenolem).  
Chlorheksydyna utrzymuje efekt antyseptyczny w jamie ustnej aż do 8-12 godzin.  
Alpantha wspomaga przeciwzapalne właściwości chlorheksydyny oraz  
rewitalizuje i  regeneruje dziąsła, przynosi komfort i ulgę. Płyn KIN Gingival  
Alpantha zapobiega powstawaniu płytki bakteryjnej. Jest bezbarwny dzięki  
czemu umożliwia kontrolę krwawienia. Dociera do przestrzeni międzyzębowych  
czyszcząc je. Nie zawiera alkoholu, nie podrażnia, nie wysusza i nie powoduje  
pieczenia.  Posiada przyjemny smak. Dla kompletnej terapii i wzmocnienia działania 
płynu zaleca się używanie pasty do zębów z serii KIN Gingival Alpantha. 
Duże ekonomiczne opakowanie doskonale nadaję się do użytku w gabinecie  
stomatologicznym. Dzięki specjalnemu dozownikowi ułatwia podawanie  
preparatu pacjentowi. 
 
Wskazania do stosowania 
 

 Jako środek antyseptyczny przed i po zabiegu w gabinecie stomatologicznym  
 

 Higiena jamy ustnej podczas leczenia w gabinecie stomatologicznym 
 

 Choroby dziąseł i przyzębia - parodontoza, afty, pleśniawki, nadżerki i inne 
 

 Krwawienie i zapalenie dziąseł, profilaktyka próchnicy 
 

 Redukcja płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego 
 

 Usuwanie nieprzyjemnego zapachu z ust 
 
Sposób użycia 
 

 Płukad jamę ustną przed zabiegiem, w trakcie i po zabiegu w gabinecie stomatologicznym, w celu odkażenia jamy ustnej 
  

 Płukad jamę ustną przez 30 sekund stosując 15 ml płynu 
 

 Nie jeśd i nie pid niczego przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu produktu 
 

 Można również rozcieoczyd Kin Gingival Alpantha wodą w stosunku 1:1 lub 2:1 za pomocą irygatora dentystycznego 
 

 Nie połykad 
 

 Dla kompletnej terapii zalecamy stosowanie również pasty do zębów Kin Gingival Alpantha 
 
Skład 
 

 Chlorheksydyna 0,12% 
 

 Alpantha  - połączenie alantoiny i panthenolu 
 
Przeciwwskazania 
Nadwrażliwośd na którykolwiek ze składników 
Opakowanie 
Płyn  1 litr +1 litr z pompką                                                                                                                                      Producent Laboratorios KIN 

Dystrybutor BARTEX, www.kin.com.pl 

 


