Thieves AromaBright®

P rodukt infor ma t i on

Produktsammanfattning

Tandkrämen Thieves AromaBright® är en förstklassig helt naturlig
tandkräm framställd av 100 procent rena eteriska oljor, inklusive
den effektiva och exklusiva eteriska blandoljan Thieves® samt
andra ingredienser som är bra för munhälsan. Alla ingredienser
är ofarliga och verkningsfulla, och tandkrämen innehåller ingen
fluorid och inga syntetiska tillsatser eller konserveringsmedel, till
skillnad från tandkrämer av vissa andra märken.
AromaBrights sammansättning ger ett ogenomträngligt skydd
för friskt tandkött, starka tänder och ett brett leende. Den här
tandkrämen är det bästa valet för de som bryr sig om sin hälsa.

Fördelar

• Skapar en alkalisk miljö i munnen som gör att bakterier inte trivs
och förökar sig
• Bra för friskt tandkött och starka tänder
• Ger en uppfriskande mintsmak genom ingredienser som kan
verka främjande på tandhälsan
• Sammansättningen uppfyller de strikta globala föreskrifter som
finns på marknaden
• Helt naturlig tandkräm som inte innehåller några konstgjorda
eller genmodifierade ingredienser

Vem bör använda tandkrämen
AromaBright?

• De som vill ha en effektiv, och framför allt naturlig, tandkräm
utan konstgjorda tillsatser.

Rekommenderad användning

• Borsta tänderna varje morgon och kväll och helst efter varje
måltid.

Varningsföreskrifter
• Undvik kontakt med ögonen.
• Förvaras torrt och svalt.

Visste du att …

• xylitol förhindrar bildandet av ett enzym som är nödvändigt för
att bakterier ska överleva?
• i tandkrämen Thieves AromaBright används solroslecitin som
inte är genmodifierat?
• kalsiumkarbonat kan lindra ilningar i tänderna?
• nejlikolja, naturens främsta eugenolkälla, är den enskilda
ingrediens som har fått högst poäng på ORAC-skalan vid tester
av antioxidantvärde?
• kanelbark är rik på antioxidanter?

Kompletterande produkter
• Thieves® tandtråd
• Thieves® munvatten
• Thieves® eteriska blandolja
• Blandning av eteriska citronoljor

Produktinformation

Thieves AromaBright tandkräm – 114-gramstub
Artikelnr 3039521
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