e s s e n s
aloe vera
toothpaste

• svojim zložením využíva v maximálnej miere antibakteriálne účinky
rastliny Aloe vera
• odstraňuje prípadné zápaly ďasien a zmierňuje ich prejavy
• odstraňuje zubný povlak
• napomáha pri hojení drobných poranení a infekcií v dutine ústnej
• pravidelným používaním je možné predísť vzniku zápalových ochorení,
zabrániť vzniku zubných kazov a zvýšiť kvalitu zubnej skloviny
• poskytuje dlhodobý osviežujúci efekt v ústach
• neobsahuje fluór

Aloe vera (Aloe vera Barbadensis Miller) je rastlina cenená pre svoje silné antibakteriálne a protizápalové účinky. Bohatá zmes vitamínov, minerálov a anorganických látok
a organických zlúčenín obsiahnutých v Aloe vera pôsobí pozitívne na ľudský organizmus
a napomáha k jeho ochrane a zdraviu. Niektoré národy dokonca považujú Aloe vera za
prírodné antibiotikum.
Aloe vera ESSENS Zubná pasta svojim zložením v maximálnej miere využíva práve antibakteriálne a protizápalové účinky rastliny. Odstraňuje prípadné zápaly ďasien a zmierňuje ich prejavy. Rovnako aktívne napomáha pri hojení drobných poranení a infekcií v
dutine ústnej. Aloe vera obsiahnuté v Aloe vera ESSENS Zubnej paste pochádza z organických plantáží v Mexiku.
Prečo je Aloe vera ESSENS Zubná pasta bez ﬂuóru?
Fluorid sodný je známy ako karcinogén. Ovplyvňuje mozgovú a nervovú činnosť,
oslabuje obličky. Nadbytok fluóru sa môže prejavovať škvrnami na zubnej sklovine.
Dlhodobé, avšak aj malé prekročenie doporučenej dennej dávky môže spôsobiť bolesti
kostí, stuhnutie, slabosť, kriedovo biele miesta na zuboch, hnedé alebo jamkovité zuby,
výrastky na kostiach, rýchle starnutie, zvýšené riziko rakoviny, ochabnutú a vráskavú
kožu alebo sklerodermiu.
V bežne prijímanej potrave je dostatočné množstvo fluóru, nie je teda nutné dodávať ho do tela dodatočne, a to ani prostredníctvom zubnej pasty. Podľa najnovších
výskumov napomáha fluór vzniku osteoporózy. Preto sa odporúčajú zubné pasty bez
ﬂuóru pre deti aj dospelých.
Pravidelným čistením zubov pomocou Aloe vera ESSENS Zubnej pasty je možné predchádzať vzniku zápalových ochorení, zabrániť vzniku zubného kazu a zvýšiť kvalitu zubnej skloviny a vzhľad zubov, a to aj bez použitia fluóru v receptúrnom zložení. Tým sa
naša zubná pasta radí medzi produkty, ktoré sledujú stále rastúci trend ochrany organizmu pred nadmerným používaním fluóru a jeho hromadením v ľudskom tele.
Návod na použitie: po každom jedle si dôkladne vyčistite zuby Aloe vera ESSENS Zubnou pastou.

Aloe vera ESSENS Zubná pasta
100 ml | 7 €

