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VOORDELEN

Een goede orale gezondheid houden kan uitdagend zijn. Een
groot deel van ons modern dieet zit vol met carbo-hydraten
zoals geraffineerde suikers. Deze suikers stimuleren de groei van
slechte bacteriën wat kan leiden tot parodontale aandoeningen
zoals gingivitis. Orarex werd samengesteld uit anti-bacteriële
en anti-ontstekingsingrediënten die helpen de toename in bacteriën, als gevolg van het eten van suikerrijk voedsel, tegen te
gaan. Daardoor blijven het tandvlees en de tanden, gezond. *

 Homeopatische formule gericht op het helpen
balanceren van de mondflora*

Orarex is een speciale homeopathische tandpasta die gebruik
maakt van essentiële oliën en natuurlijke extracten om gingivitis,
tandbederf, slechte adem en ontstekingen tegen te gaan.

 Krachtig plantenextract dat helpt bij de vermindering van ontstekingen en groei van bacteriën*
 Belangrijke oliën zoals kaneelolie, anijsolie, eugenololie en groene munt olie geven een prettige
smaak en zorgen voor een frisse adem gedurende
een lange tijd*
 Speciale ‘schrob’ molecule helpen je tanden om
gladder aan te voelen en meer te stralen*

ACTIEVE INGREDIËNTEN
Carbo vegetabilis – Een kleine hoeveelheid actieve kool uit beukenhout
helpt om bacteriën te neutraliseren en een slechte adem teniet te doen*
Plantago major – Called ‘Soldier’s Herb’ years ago because of its use
as a battlefield dressing, Plantago major aids in reducing inflammation
of the gums.*
Staphysagria – – Beter bekend als ‘Larkspur’, deze bloeiende plant
komt voornamelijk voor in het hooggebergte. Een kleine hoeveelheid
helpt om de bacteriën te neutraliseren en wordt gebruikt om gingivitis
te bedwingen.
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Calendula officinalis – Calendula officinalis – de blaadjes van deze
goudsbloem fungeren als een antiseptisch en ontstekingsremmend
middel. Het is aan in Orarex MCFTM toegevoegd om gingivitis en een
slechte adem te beperken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Gebruik Orarex na elke maaltijd, of tenminste tweemaal per dag. Spoel, voor gebruik, de mond met schoon water. Zorg er voor dat
er voldoende Orarex op je zachte tandenborstel is (ongeveer de omvang van een pinda) en poets de tanden gedurende één minuut.
Spuit voldoende Orarex MCFTM op je wijsvinger en wrijf het, gedurende één minuut, zachtjes over je tandvlees. Laat het Orarex op het
tandvlees gedurende vijftien seconden en spoel de mond daarna grondig.

INGREDIËNTEN

Sorbitol, Water, gehydrateerde silica, glycerine, Lactose, tetrakaliumpyrofosfaatpotassium, PEG-6, tetranatriumpyrofosfaat, natriumlaurylsulfaat, Cellulose
Gum, Citrisch zuur, Titanium Dioxide, natriumsaccharine, Menthol, steranijs (Anijs) olie, olie van Mentha Viridis (Spearmint )blaadjes, Mentha Pipertia, (Peppermunt) Olie, Eugenol, Cassia Olie, Cinnamal, Olie van de Gaultheria Procumbens (Wintergroen) blaadjes, Menthylparaben, Propylparaben
Voor meer informatie bezoek onze website op: www.unicity.com

