Osobná
Starostlivosť

Forever Bright® Toothgel
Aloe Vera si už staroveké civilizácie vážili pre
jej všestrannosť. Pri žiadnom z našich vynikajúcich výrobkov nie je táto všestrannosť
zjavnejšia, ako pri Forever Bright, zubnom
géle založenom na aloe vera. Vývoj tohto
výrobku trval niekoľko rokov a pri výrobe boli
použité iba osvečené ingrediencie s overenými
účinkami. Spokojnosť mnohých užívateľov a
odborníkov z oblasti zubnej starostlivosti bez
pochybností dokazuje, že Forever Bright je
značka jedného z najúčinnejších prostriedkov
na čistenie zubov na dnešnom trhu. Forever
Bright je jedinečný zubný gél založený na báze
aloe vera, určený pre celú rodinu. Je namiešaný z čistých produktov najvyššej kvality.
Táto jedinečná formula obsahuje ako základnú
zložku stabilizovaný Aloe Vera Gél. Do neho
je pridaný včelí propolis. Táto kombinácia
má nielenže dobré antibakteriálne vlastnosti
na zamedzenie tvorby zubného povlaku a
zachovanie sviežeho dychu, ale navyše vďaka
svojim protizápalovým vlastnostiam veľmi
dobre pôsobí na ďasná a jemnú sliznicu ústnej
dutiny. Je zvlášť vhodný pri krvácaní ďasien a
tvorbe ústnych vriedkov, ak je čistenie kefkou

príliš bolestivé, možno zubný gél aplikovať
priamo. Čistiaca schopnosť tohto zubného
gélu je neporovnateľná s inými výrobkami a
jeho abrazívnosť je taká nízka, že bol nezávislým dentálnym laboratóriom vyhlásený za
leštiaci gél!
ZLOŽENIE:

Aloe Barbadensis Gel (Stabilized Aloe Vera Gel
- 35,5% hmotnostných), Sorbitol, Hydrated
Silica, Glycerin, Sodium Lauryl Sulfate,
Carrageenan, Flavor, Bee Propolis, Sodium
Saccharin, Sodium Benzoate, ChlorophyllinCopper Complex
OBSAH:

130 g

vať ústa ústnou vodou s fluórom).
• bojuje proti zubnému kameňu
• bieli bez bieliacich látok
• zmierňuje infekcie úst a ďasien svojim
antibakteriálnym účinkom

NÁVOD:

Pre udržanie dobrého stavu chrupu si po
každom jedle vyčistite zuby gélom Forever
Bright Sparkling Aloe Vera Toothgel, choďte pravidelne na zubné prehliadky a medzi
jedlami nemaškrťte. (Enzýmy v aloe vera nie
sú kompatibilné s fluoridom. Pre kompletnú
dentálnu starostlivosť odporúčame vyplacho-
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