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Gebruiksaanwijzing 
Cikaflogo 3 – 4 maal per dag aanbrengen na 
toepassing van een correcte tandhygiëne en doorgaan 
met de behandeling totdat het probleem volledig 
genezen is. 
Om tijdens de toepassing het lokale effect van  
Cikaflogo te verhogen in de zones waar het mogelijk 
is, de behandelde zone enkele minuten droog houden 
d.m.v. een wattenpropje. 
Na de toepassing ongeveer 20 minuten wachten met 
eten en drinken om te voorkomen dat Cikaflogo  
voortijdig verwijderd zou worden. 
 

▪ ▪ ▪ 
Aanbevelingen 
Niet gebruiken ingeval er een individuele gevoeligheid 
voor het product of één van zijn bestanddelen werd 
waargenomen. Bij gebruik bij kinderen onder de 2 jaar 
de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om inslikken 
van het product te voorkomen. Neem contact op met 
uw tandarts, als de symptomen zouden aanhouden. 
 

▪ ▪ ▪ 
Bestanddelen 
Aqua, Aloe barbadensis, M Macadamia ternifolia, 
Tocoferolacetaat, Triëthanolamine, Carbomer, 
Propyleenglycol, Imidazolidinylureum, Natrium-
dehydroacetaat, Allantoïne, Thymus vulgaris, Cupressus 
sempervirens, Fenoxyethanol, Trigonella foeoum 
graecum, Centella asiatica, Melaleuca alternifolia, 
Natriumhyaluronaat, Methylparabeen, Ethylparabeen, 
Ubiquinone, Fytonadion, Propylparabeen. 
 

▪ ▪ ▪ 
Verpakking 
• Doos met 10 tubes van 10 ml  Ref.: 161/CIKA 
• Aparte tube in de apotheek  CNK : 2309-581 

Beschrijving 
Cikaflogo vindt zijn herkomst in een oude, magistrale, 
galenische bereiding uit het begin van de XXste eeuw. 
Ze werd nu in een nieuwe formule gegoten, die  
rekening houdt met de meest recente, specifieke kennis 
over tandvleesbehandeling. 
Cikaflogo is samengesteld met ingrediënten, afgeleid 
van de fytotherapie. Het product biedt een doel- 
treffende lokale werking zonder contra-indicaties  
of bijwerkingen. 
Tot de ingrediënten van dit product behoort 
hyaluronzuur. Dat is een belangrijke fysiologische 
bouwsteen van het bindweefsel, waar het van nature uit 
een anti-oedemateuze en weefselherstellende werking 
uitoefent. 
Vitamine K staat bekend om zijn bloedstelpende 
eigenschappen in geval van bloedingen. 
Dankzij hun antioxiderende en vrije-radicalenvangende 
activiteit zijn het co-enzym Q10 en vitamine E in staat 
om de weke weefsels te beschermen tegen de effecten 
van de vrije radicalen die in de loop van 
ontstekingsprocessen in grote hoeveelheden 
geproduceerd worden. 
De gel van aloë, die rijk is aan natuurlijke poly- 
sachariden en zeer compatibel is met de slijmvliezen, 
ontplooit hier de werking van een beschermlaagje. 

 
▪ ▪ ▪ 

Indicaties 
Cikaflogo is een ideale tandvleescrème voor de 
behandeling van ontstekingen, zoals gingivitis, 
stomatitis,  
gingivaretracties, aften, wonden na een ultrasone  
scaling, t.g.v. van abrasies en tijdens de genezingsfase 
na ingrepen op het slijmvlies of tandextracties. 


