Corega – bula do Corega (ﬁxador de prótese)

Corega
Quem usa prótese sabe a diferença entre ela e os dentes naturais. No entanto a prótese
deixa a aparência mais bonita e melhora na hora de se alimentar, mas existem alguns
alimentos que são mais difíceis de comer com a prótese. O Corega já virou acessório de
beleza e todas as pessoas carregam o mesmo na bolsa para ﬁxar a dentadura ou prótese
sem que ela caia, por exemplo, ao morder uma maçã. Coréga vem em duas versões, ﬁta
adesiva e pó. Onde encontramos o melhor preço do Corega foi na Biofarma.

Qual o preço do Corega?
Na Biofarma o valor do pó ﬁxador de dentadura Corega encontramos por R$ 9,74. Você
também pode encontrar outros produtos Corega com preços variados.

Para que Serve esse ﬁxador
Corega é uma linha de produtos, mas o que mais é usado é o ﬁxador de prótese, pois ele ﬁxa
a mesma na gengiva permitindo que a pessoa possa se alimentar sem correr o risco de cair a
dentadura ou afrouxar a prótese.

Como Funciona o Corega
Corega funciona como antisséptico ﬁxador, pois com ele as pessoas que fazem uso de
prótese passaram a ter nova vida. Poderão comer em público, dar sorrisos à vontade, morder
uma maçã, por exemplo. Enﬁm o uso do Corega trouxe muito mais liberdade para as
pessoas.

Como Usar o ﬁxador de prótese
Para usar o Corega é preciso fazer a higiene da prótese e da gengiva, aplicar o produto na
parte de baixo da prótese ou dentadura e depois colocar no lugar fazendo leve pressão para
ﬁxar. O produto tem durabilidade de ﬁxação por até 12 horas.
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Efeitos Colaterais do Corega
Corega não apresenta efeitos colaterais, pelo contrário ele só traz benefícios às pessoas que
fazem uso do produto. Antes do Corega as pessoas que usavam prótese tinham maior
diﬁculdade em se comunicar, se alimentar em público, como restaurantes, bares, tudo por
medo de que pudesse ocorrer algum acidente com a prótese. Mas, depois que usaram
Corega os problemas acabaram, pois o produto proporcionou maior ﬁrmeza e segurança.
Caso tenha alergia ao produto deve ser interrompido o uso.

Composição do ﬁxador de prótese
Corega apresenta um pó ﬁxador que auxilia na ﬁxação da prótese na gengiva permitindo que
a pessoa possa se sentir conﬁante na alimentação.

Corega no Reclame Aqui
Corega é tão eﬁciente que não precisou ser avaliado pelo Reclame Aqui, pois as pessoas
sentem-se satisfeitas com os resultados. Portanto se você for procurar informações no
Reclame Aqui sobre o Corega, não vai encontrar.

Vale a pena comprar esse ﬁxador de prótese no Mercado Livre?
Não, não vale a pena comprar Corega no Mercado Livre, pois em farmácias e drogarias você
pode encontrar o melhor preço. Mas como novas promoções estão surgindo a toda hora, não
deixe de conferir e fazer uma busca pela internet, pois você pode encontrar ótimos preços
em qualquer um dos produtos Corega. Faça sua parte e economize na hora de efetuar sua
compra.

Importante
1. Este artigo é de caráter informativo/explicativo e todas as informações aqui contidas
foram pesquisadas na internet. Portanto, algumas informações podem sofrer
alterações ao longo do tempo, ou seja, recomendo que você consulte diretamente as
empresas/produtos mencionadas(os) para sanar qualquer tipo de dúvida.
2. As imagens e fotos aqui contidas são meramente ilustrativas, e os direitos das
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mesmas são reservados ao seus respectivos autores.
3. Esperamos que o conteúdo tenha sido de bom agrado e agradecemos a visita desde
já, um grande abraço!
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