e s s e n s
aloe vera
toothpaste
• βάσει συστατικών της, χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται, σε
μέγιστο βαθμό, την αντιβακτηριακή δράση της Aloe vera
• βοηθάει στην απομάκρυνση και στην εξάλλειψη πιθανών
φλεγμονών των ούλων και ανακουφίζει από τα συμπτώματά τους
• αφαιρεί την οδοντική πλάκα
• βοηθά στην επούλωση των μικροτραυμάτων και μολύνσεων της
στοματικής κοιλότητας
• με την τακτική χρήση, αποτρέπει τις φλεγμονές, προλαμβάνει την
τερηδόνα και βελτιώνει την ποιότητα της οδοντικής αδαμαντίνης
• έχει αναζωογονητική δράση και παρέχει δροσερή αναπνοή
διαρκείας
• δεν περιέχει φθόριο

Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller) είναι ένα φυτό γνωστό για την ισχυρή αντιβακτηριακή και αντι-φλεγμονώδη δράση του. Το πλούσιο μείγμα του σε βιταμίνες, ανόργανα
στοιχεία και οργανικές ενώσεις, έχει θετικές επιπτώσεις στο οργανισμό μας και την υγεία
μας. Κάποια έθνη μάλιστα θεωρούν την Aloe vera φυσικό αντιβιοτικό. Στην Οδοντόκρεμα
ESSENS με Aloe vera θα βρείτε την μέγιστη δυνατή αντιβακτηριακή δράση και αντιφλεγμονώδη απόδοση της Aloe vera. Η οδοντόκρεμα ESSENS θα σας απαλλάξει από πιθανές φλεγμονές των ούλων ή και μολύνσεις στην στοματική κοιλότητα. Η Aloe vera που περιέχεται
στην οδοντόκρεμα ESSENS προέρχεται από βιολογικές καλλιέργειες στο Μεξικό.
Γιατί η οδοντόκρεμα ESSENS με Aloe vera δεν περιέχει φθόριο?
Ειναι γνωστό ότι το φθοριούχο νάτριο είναι καρκινογόνο. Επηρεάζει τον εγκέφαλο και το
νευρικό σύστημα, αποδυναμώνει τα νεφρά. Το πλεόνασμα του φθοριούχου νάτριου μπορεί
να προκαλέσει εξωτερική δυσχρωμία της αδαμαντίνης. Μακροπρόθεσμα, η μικρή υπέρβαση
της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης του φθοριούχου νάτριου μπορεί επίσης να προκαλέσει
οστικό πόνο, δυσκαμψία, αδυναμία, λευκές ή και καφέ κηλίδες στα δόντια, οστεόφυτα, ταχεία γήρανση, αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, χαλαρό και ζαρωμένο δέρμα ή σκληροδερμία.
Στην καθημερινότητά μας ήδη καταναλώνουμε φθόριο σε επαρκή ποσότητα, και δεν χρειάζεται να το προσθέτουμε στον οργανισμό μας, και μέσω της οδοντόκρεμας. Σύμφωνα με
τελευταίες έρευνες, το φθόριο προκαλεί οστεοπόρωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
οι οδοντόκρεμες χωρίς φθόριο συνιστώνται για παιδιά και ενήλικες.
Με τακτικό βούρτσισμα των δοντιών με την οδοντόκρεμα ESSENS με Aloe Vera, προλαμβάνουμε τις φλεγμονές και την τερηδόνα, και βελτιώνουμε την ποιότητα του σμάλτου των
δοντιών. Η οδοντόκρεμα μας ήδη συγκαταλέγεται στα προϊόντα που ακολουθούν την ολοένα
και αυξανόμενη τάση για προστασία του ανθρώπινου οργανισμού από την υπερβολική κατανάλωση, τη χρήση και τη συσσώρευση του φθορίου στο ανθρώπινο σώμα.
Οδηγίες χρήσης: βουρτσίσετε σχολαστικά τα δόντια σας, μετά από κάθε γεύμα, με την Οδοντόκρεμα ESSENS με Aloe Vera.

Οδοντόκρεμα ESSENS με Aloe Vera
100 ml | 7,20 €

