e s s e n s
aloe vera
toothpaste

• uporablja maksimalno raven, glede na sestavo, antibakterijske
učinke rastline Aloe vera
• odpravlja morebitna vnetja dlesni in lajša njihove simptome
• odstranjuje zobne obloge
• pomaga pri zdravljenju majhnih poškodb in okužb v ustih
• redna uporaba lahko prepreči nastanek vnetnih bolezni, preprečuje
karies in izboljša kakovosti zobne sklenine
• zagotavlja dolg svež dah v ustih
• ne vsebuje fluorida

Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller) je rastlina cenjena zaradi svojega močnega
antibakterijskega in protivnetnega učinka. Bogata mešanica vitaminov, mineralov, anorganskih snovi in organskih spojin, ki jih vsebuje rastlina Aloe vera ima pozitivne učinke na
človeško telo in pomaga pri zaščiti zdravja. Nekatere države celo menijo, da je Aloe vera
naravni antibiotik.
Aloe vera ESSENS zobna pasta uporablja maksimalno raven, glede na njeno sestavo, antibakterijske in protivnetne učinke rastline. Odpravlja morebitno vnetje dlesni in lajša simptome. Prav tako aktivno pomaga pri zdravljenju manjših poškodb in okužb v ustih. Aloe
vera rastlina, ki se uporablja v ESSENS zobni pasti prihaja iz organskih plantažah v Mehiki.
Zakaj je Aloe vera ESSENS Zobna pasta brez ﬂuorida?
Natrijev ﬂuorid je znan kot kancerogen. To vpliva na možgane, živčno dejavnost in
oslabi ledvice. Presežek fluorida lahko ustvari madeže na sklenini zob. Dolgoročni, vendar majhni presežki priporočenega dnevnega odmerka lahko povzročijo bolečine v kosteh,
okorelost, šibkost, kredaste bele lise na zobeh, rumene zobe, hitro staranje, poveča tveganje za nastanek raka, povešeno in nagubano kožo ali sklerodermijo.
Na splošno zaužita hrana ima zadostno količino fluorida, da ni potreben dodaten vnos v
človeško telo, bodisi z zobno pasto. Po zadnjih raziskavah fluorid povzroča osteoporozo.
To je razlog, zakaj so zobne paste brez ﬂuorida priporočljive za otroke in odrasle.
Z rednim čiščenjem zob z uporabo Aloe vera ESSENS zobne paste, je mogoče preprečiti
vnetne bolezni, karies in izboljšati kakovost zobne sklenine in izgled zob, tudi brez uporabe
fluorida. To je naša zobna pasta, ki med proizvodi posnema naraščajoč trend zaščite organizma zaradi prekomernega vnosa fluorida in kopičenje le tega v človeškem telesu.
Navodila za uporabo: po vsakem obroku temeljito očistite zobe z Aloe vero ESSENS zobno pasto.

Aloe vera ESSENS zobna pasta
100 ml | 7 €

