Higiena na co dzieƒ

Forever Bright

®

Aloesowa pasta-˝el do mycia z´bów
Dzi´ki unikalnym w∏aÊciwoÊciom bakteriostatycznym mià˝szu Forever Bright
niezwykle skutecznie zapobiega osadzaniu si´ p∏ytki naz´bnej, co zabezpiecza zarówno przed próchnicà, jak i tworzeniem si´ kamienia. Gojàce dzia∏anie
mià˝szu Aloe vera powoduje
z∏agodzenie stanów zapalnych i zapobiega nawracajàcym infekcjom bakteryjnym oraz grzybiczym. Naturalne,
bakteriobójcze w∏aÊciwoÊci mià˝szu
aloesowego zosta∏y w Forever Bright
zwielokrotnione przez dodatek propolisu (kitu pszczelego). Forever Bright jest
bardzo ∏agodna dla szkliwa! Mià˝sz
aloesowy, bardzo bogaty w enzymy,
ma naturalne w∏aÊciwoÊci czyszczàce.
Nie ma potrzeby dodawania do tej pasty jakichkolwiek materia∏ów o zbyt
szorstkiej konsystencji. Sk∏adniki
mià˝szu Aloe vera penetrujà wszelkie
zakamarki – nawet tam, gdzie nie dociera szczoteczka. Dzi´ki w∏aÊciwoÊciom grzybobójczym i bakteriostatycznym mià˝szu aloesowego Forever
Bright skutecznie zwalcza przykry
zapach z ust. Uzyskany efekt Êwie˝oÊci
utrzymuje si´ niezwykle d∏ugo.
Regularne u˝ywanie Forever Bright
wyraênie wzmacnia dziàs∏a, które stajà
si´ j´drne, zdrowe i mniej podatne na
urazy, np. spowodowane szczoteczkà

do z´bów lub hydropulserem. U osób ze
sk∏onnoÊcià do stanów zapalnych
kieszonek oko∏oz´bowych sytuacja
ulega znacznej poprawie, co mo˝e
wspomóc leczenie w gabinecie stomatologicznym. Forever Bright powinno
si´ myç z´by rano, wieczorem i po
ka˝dym posi∏ku. W celu jak najlepszego wykorzystania dobroczynnych
w∏aÊciwoÊci mià˝szu aloesowego
najlepiej jest myç z´by dwukrotnie:
raz dla oczyszczenia ich powierzchni
z osadu oraz zanieczyszczeƒ i natychmiast drugi raz – dla zadbania o dziàs∏a
i przeciwbakteryjnà ochron´ Êluzówek
oraz przestrzeni mi´dzyz´bowych.
Je˝eli wymagana jest fluorowa profilaktyka przeciwpróchnicza, nale˝y
poradziç si´ stomatologa co do
cz´stotliwoÊci u˝ywania fluorowych
preparatów ochronnych.
G¸ÓWNE SK¸ADNIKI:

Mià˝sz Aloe barbadensis (stabilizowany mià˝sz Aloe vera 35,5%),
kit pszczeli (propolis), uwodniona
krzemionka, sorbitol, wype∏niacze,
kompleks chlorofilowo-miedziowy.

• Dzi´ki naturalnym
w∏aÊciwoÊciom
bakteriostatycznym
zapobiega osadzaniu si´
p∏ytki naz´bnej
• Pomaga zwalczaç stany
zapalne i infekcje grzybicze
w jamie ustnej
• Daje efekt d∏ugotrwa∏ej
Êwie˝oÊci
• Delikatnie rozjaÊnia
powierzchni´ szkliwa

28

102

• Nie zawiera ˝adnych
materia∏ów Êcierajàcych
szkliwo

• Wzmacnia i chroni dziàs∏a

OPAKOWANIE: 130 g

Kod:

• Niezwykle efektywnie
i dok∏adnie czyÊci
powierzchni´ z´bów

