MUNVÅRDSSORTIMENT

Att använda Precious Gingival Emulsioner
innebär att man:
Främjar bättre oral komfort
Bidrar till att skydda tandköttet
Minskar tandplack
Minskar förstörelse av emalj
Neutraliserar syra i munnen

•
•
•
•

Främjar rengöring av tungan
Minskar obehag i tandköttet
Fräschar upp andedräkten
Ha antibakteriella och svampdödande egenskaper

98 % naturliga eller
ekologiska ingredienser

0

%

Testad under
medicinsk
övervakning

Innehåller
C-vitamin
100 % skapad,
tillverkad och
förpackad på plats

Familjeföretag

Certifieringar
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9002 Avenue Monseigneur Rodhain
65100 Lourdes - France
W W W. G E W E N L A S O U R C E . C O M
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Biafines medskapare och hans barn
presenterar sina nya revolutionerande
emulsioner:

Den första emulsionen som snabbt återställer
munhygienen, och följaktligen balansen i den orala

mikrobiotan, stoppar utvecklingen av tandplack
och förbättrar därför alla munsjukdomar.

Återbalansera din
orala mikrobiota
En obalanserad oral mikrobiota leder till utvecklingen av
tandplack, vilket är orsaken till de flesta munsjukdomar som:
tandköttsinflammation, hål i tänderna och tandimplantat,
benförlust, bölder, smärta, dålig andedräkt, förstörelse av
emaljen, kräftsår...
Inför detta problem tog det mer än 3 år för vår FoUavdelning att utveckla Precious Gingival Emulsioner.
Med sanna synergier av källvatten och både naturliga
samt ekologiska aktiva ingredienser, de innehåller
också 11 ingredienser som är aktiva på mikrobiotan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eterisk ekologisk kryddnejlika eterisk olja
Ekologisk röd mandarin eterisk olja
Ekologisk eterisk pepparmynta olja
Lager eterisk olja
Naturlig xylitol (björksocker)
Ekologisk kokosolja
Ekologisk sesamolja
Vegetabilisk olja av skvalen
Ekologiskt glycerin
Naturlig pentylenglykol
Fenylpropanol
Citronsyra

Utbudet
Med ekologisk eterisk olja av

RÖD MANDARIN
Att borsta tänderna och ÅTERSTÄLLA en hälsosam
och balanserad mikrobiota, och därför återställa en
frisk mun.
Finns i 100ml och 50ml

Med ekologisk eterisk olja av

PEPPAR MYNTA
För att borsta dina tänder och BEHÅLLA en balanserad mikrobiota, dvs. en god munhygien och en frisk
mun som inte återskapar tandplack.
Finns i 100ml

Lugnande egenskaper:
Precis som den ekologiska eteriska citrongräsoljan som finns
i våra emulsioner.

Läkande/skyddande/detoxegenskaper. Bidra till:
• stimulering av kollagensyntes,
• cellskydd mot skador orsakade av fria radikaler (antioxidant
• verkan),
• cellregenerering,
• stimulering av immunitet,
precis som vitamin C (askorbinsyra) som finns i våra emulsioner.
Särskilt intressant vid strålbehandling/kemoterapi/tandprotes/
cigarett.

Bruksanvisning
Borsta tänderna med Precious Gingival Emulsion och
applicera sedan en bit av Emulsionen på de områden
som behöver det. Håll i munnen så mycket som möjligt.
Innehåller eteriska oljor: Använd inte för gravida och
ammande kvinnor, spädbarn och små barn.
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