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SunSmile® és SunBright tremékek

SunSmile® Növényi frogkrém (Herbal Toothpaste)
Olvasta már a márkás, sokat reklámozott fogkrémek címkéin található
figyelmeztetéseket? Ha eddig nem, most szánja rá az időt, és saját maga
is meg fog lepődni: „6 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel használja. Ha a fogmosáshoz szükségesnél nagyobb mennyiséget lenyel
belőle, sürgősen forduljon orvoshoz vagy a helyi toxikológiai állomáshoz!” Léteznek olyan fogkrémek, amelyeknek a csomagolása belső
oldalán található a figyelmeztetés!
A veszélyek nem újkeletűek, de törvényeink csak pár éve írják elő ennek
feltüntetését a címkén. A fluoridról, amit korábban kifejezett előnyként,
reklámcéllal emlegettek, bebizonyosodott, hogy lenyelve egészségkárosító hatású. Továbbá a fogkrémek általában olyan dörzsanyagokat
tartalmaznak, amelyek hosszú távon tönkreteszik a fogzománcot. Nem is beszélve a
cukorról vagy mesterséges édesítőszerekről, illetve egyéb ízesítő anyagokról.
®

A megoldást a SunSmile Növényi fogkrém jelenti, amely Dr. Chen sok éves kutatásainak
eredményeképpen jött létre. Nem tartalmaz fluoridot, mint ahogyan cukrot, szaccharint és
egyéb mesterséges összetevőket sem. Természetes úton nyert szódabikarbóna és növényi
enzimek segítségével hatékonyan tisztítja a fogakat, és táplálja a fogínyt is. Tiszta és friss ízű,
a gyerekek is szeretik; és nem hagy szemcsés réteget a fogakon.
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Erősen koncentrált termék: egy borsószemnyi elegendő belőle a tökéletes fogmosáshoz. Ennélfogva rendkívül gazdaságos is.
A szódabikarbóna kíméletesen polírozza és tisztítja a fogat, és nem tartalmaz
hozzáadott ízfokozót.
Teljesen természetes készítmény, amely lenyelve sem ártalmas, még a kisgyermekeknek sem.
Nincs szükség külön gyermekfogkrémre: egy család, egy fogkrém!
Nem karcolja a fogzománcot, és nem károsítja az ínyt.
A száj természetes pH-egyensúlyával harmóniában működik.
A szájüregben az enzimek hatása folyamatosan érvényesül, függetlenül attól, hogy a
fogkefe eléri-e a fogak nehezen hozzáférhető területeit.

Felhasználási javaslat:
Mosson fogat rendszeresen a SunSmile® Növényi fogkrémmel reggel, étkezés után és esténként! Jó ízét és
leheletjavító hatását élvezni fogja!
Készült szorbitol, víz, xilitol, hidratált szilikon, glicerin, nátrium-metil-kokoil-taurát, nátrium-kokoilszarkoszinát, PEG-32, pantenol, biszabolol, tokoferil-acetát, fokhagymaolaj, eukaliptuszolaj, mentaolaj,
édesgyökér-kivonat, olvasószemfa-kivonat, fahéjmag-kivonat, mangóliavirág-kivonat, kamillavirág-kivonat,
pektin, szódabikarbóna, cellulóz, karbomer, klorofill, kalcium-karbonát, titánium-dioxid, bromelain
(gyümölcsenzim), papain (gyümölcsenzim), allantoin, nátrium-benzoát, kálium-szorbát, klórhexidindiglükonát, trietanol-amin és természetes ízesítők felhasználásával.

#310104 135 g

Az USA-ban kapható további változat:
#310103 65 g

