
®SOLUMIUM  CORAL
SZÁJVÍZ KONCENTRÁTUM 0,03%

Szájszag csökkentése rendszeres használat esetén:
®A reggeli és esti fogmosás után rendszeresen öblögessen SOLUMIUM  CORAL 20-szorosan 

hígított oldatával:
®A mellékelt mérőpohárba öntsön SOLUMIUM  CORAL-t a legalsó, 2,5 ml-es jelnek kb. a feléig, 

az ábra szerint. Ezután a poharat töltse fel langyos ivóvízzel a 25 ml-es jelig. Az így előállított 
öblögető-oldat két öblögetéshez elegendő. Egy öblögetés 10-15 másodpercig tartson.
Az öblögetést a nap folyamán szükség szerint akár több alkalommal is elvégezheti.
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Általános tudnivalók:
®A SOLUMIUM  CORAL a klór-dioxidnak köszönhetően hatékonyan csökkenti a kellemetlen szájszagot:

-  semlegesíti a baktériumok által termelt, illékony kéntartalmú vegyületeket, melyek a szájszagot okozzák;
-  csökkenti a baktériumok számát is, ezáltal gátolja a fenti vegyületek termelését;
-  a fenti vegyületek termeléséhez szükséges kéntartalmú fehérjéket is elroncsolja.
A felsorolt tulajdonságok révén segít megelőzni az ínygyulladást és a fogszuvasodást.
A termék magyar találmányon alapul (ld. a "Tudományos háttér" bekezdést).

®A SOLUMIUM  CORAL hipertiszta, vagyis nagy tisztaságú klór-dioxid oldat. A klór-dioxid koncentráció több, mint 0,03 % 
a bontatlan üvegben. Az oldat kizárólag vizet és klór-dioxidot tartalmaz; utóbbinak köszönheti sárgás színét, és klórra 
emlékeztető szagát. A klór-dioxid rendkívül illékony, ezért az üveget használat után mielőbb zárja vissza. A termék 
mindaddig használható, amíg érzékelhető az oldat sárgás színe és klórra emlékeztető szaga. A termék hipertiszta 
mivolta miatt hozzáadott illatanyagoktól is mentes. A termék hatóanyaga, a klór-dioxid nem színezi a fogakat, és nem 
allergizál. További információ: www.solumium.com

250 ml
AKÁR 200 SZÁJÖBLÍTÉSHEZ

Használati útmutató:

Időnkénti alkalmazás töményebb oldattal:
Időnként öblögethet a fentinél kétszer töményebb, mindössze 10-szeresen hígított oldattal:

®A mellékelt mérőpohárba öntsön SOLUMIUM  CORAL-t a legalsó, 2,5 ml-es jelig, az ábra 
szerint. Ezután a poharat töltse fel langyos ivóvízzel a 25 ml-es jelig. Az így előállított 
öblögető-oldat két öblögetéshez elegendő. Egy öblögetés 10-15 másodpercig tartson.
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Tudományos háttér:
®A SOLUMIUM  CORAL hatóanyaga a klór-dioxid (ClO ). A klór-dioxid előnyös tulajdonságainak hasznosítását2

korábban az akadályozta, hogy vizes oldata nem állt rendelkezésre kellően tiszta és stabil formában.
®A SOLUMIUM  CORAL viszont hipertiszta klór-dioxid oldat; ezen azt értjük, hogy gyártáskor törzsoldatának 

vezetőképessége kisebb, mint 10 μS/cm, ami mutatja, hogy nagyon kevés benne a szennyező ion. A gyártási eljárás 
magyar találmányon alapul, melyet szabadalom véd a világ számos országában. A hipertiszta oldat nem allergizál és 
nem irritál. További információ: www.solumium.com

Solumium Kft., 1118 Budapest, Rozmaring u. 19.
Szabadalmak: EP2069232; US 8,512,671; CN200780043002.7

®A SOLUMIUM   bejegyzett védjegy.
MAGYAR TERMÉK
www.solumium.com

Figyelmeztető szöveg: Hígítva alkalmazandó. Ne nyelje le.
Színes ruhákra cseppenve azok kifakulását okozhatja. Gyermekektől elzárva tartandó.

Tárolás: Napfénytől védett, lehetőleg hűvös helyen. A bontott terméket célszerű például hűtőszekrényben tárolni, 
fagypont felett. A bontatlan termék szobahőfokon is tárolható. Bontatlan üvegben, megfelelő tárolás esetén a szer 
hatóanyagtartalma a csomagoláson jelzett időpontig garantált.

TÁJÉKOZTATÓ
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