Płyn do płukania
jamy ustnej
pomocny w walce z
COVID-19
Płyn do płukania jamy ustnej
zmniejsza ryzyko zakażenia.
W badaniu, które jest pierwszym tego rodzaju, naukowcy z Uniwersytetu Claude Bernard Lyon 1 w Lyonie we Francji
wykazali, że płyn do płukania jamy ustnej "Perio Plus Regenerate" firmy Curaprox zmniejsza ryzyko przenoszenia
wirusa COVID-19. Płyn do płukania jamy ustnej obniża poziom aktywności wirusa w jamie ustnej o 71% już po
jednym płukaniu, wspomagając układ odpornościowy w zwalczaniu początku infekcji.
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Zarówno β-cyklodekstryna, jak i Citrox® są
obecne w Curaprox
"Perio Plus Regenerate",
środku antyseptycznym
do jamy ustnej
produkowanym przez
szwajcarską firmę
Curaden AG zajmującą
się profilaktyką i
zdrowiem jamy ustnej. W
swoim badaniu francuski
zespół badawczy
udowodnił, że "Perio Plus
Regenerate" zmniejszył
wiremię wirusa
COVID-19 w jamie
ustnej.
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