e s s e n s
aloe vera
toothpaste

• Aloe Vera növény antibakteriális hatásának köszönhetően, segít
megelőzni a fogínygyulladás kialakulását
• Csökkenti a fogkőképződés kialakulását
• Hatásosan távolítja el a lepedéket
• Segíti a gyorsabb sebgyógyulást és csökkenti a kisebb fertőzések
kialakulását a szájüregben
• Rendszeres használat esetén, gátolja a gyulladást és fogszuvasodás
kialakulását, hozzájárul az ép fogzománchoz
• Hosszantartó frissesség szavatol a szájban
• Nem tartalmaz fluort és fluoridokat

Az Aloe Vera (Aloe Vera Barbadensis Miller) az elismerten erős antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatásáról ismert. Az Aloe Vera gazdag vitamin, ásványi anyag, szerves és szervetlen
anyagokban, amelyek összetétele jótékony hatással van az emberi szervezetre és így járul hozzá az egészség megőrzéséhez. Egyes népek már fontolóra vették, hogy az Aloe Vera-t antibiotikumként is alkalmazzák.
Az Aloe Vera növény antibakteriális hatásának köszönhetően, segít megelőzni a fogínygyulladás kialakulását illetve csökkenti a tüneteket, eltávolítja a lepedéket, elősegíti a gyorsabb sebgyógyulást és csökkenti a fertőzésveszélyt a szájban. Az Aloe Vera növény, amit az ESSENS
fogkrém is tartalmaz, egy Mexikói bio ültetvényről származik.
Miért nem tartalmaz az ESSENS Aloe Vera fogkrém ﬂuoridot?
A Nátrium-fluorid egy ismert karcinogén. Az említett anyag, hatással van az idegrendszer aktivitására és gyengíti a veséket. A sok fluorid bevitel, foltosodást eredményezhet a fogzománcon. Hosszú távon a többlet fluorid, ami meghaladja a napi ajánlott fluorid bevitel, csont fájdalmat, gyengeséget, meszes fehér fogakat, foghullást,
gyorsabb öregedést, sclerodermát okozhat és megnöveli a rák kockázatát. A napi fluorid bevitelt, napi étrendünk tartalmazza. Ezért nem szükséges extra fluorid bevitel a szervezetbe.
Ezért a ﬂuoridok nélküli fogkrémek ajánlottak a gyerekek és felnőttek részére egyaránt.
Az ESSENS Aloe Vera fogkrém rendszeres használatával megelőzhető a gyulladásos szájüregi
betegségek, fogszuvasodás és minőségi javulás állhat be a szájüreg flórájában. Mindezt a fluoridok nélkül! A fogkrémünk követi azt a tendenciát, amely a saját szervezetünk védelmére irányul, megelőzve a túlzott fluorid bevitelt, így meggátolva, hogy felhalmozódjon a szervezetben.
Használati utasítás: minden étkezés után mosson fogat az ESSENS Aloe Vera fogkrémmel.

ESSENS Aloe Vera fogkrém
100 ml | 2150 Ft

