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Pasta dinti gennadent menthol 80
ml VIVA NATURA

GennaDent – Menthol este o pastă de dinți 99,7%
naturală, recomadată pentru utilizarea zilnică, ce
acționează eficient asupra sănătății gingivale, dar și
împotriva depunerilor de tartru și apariției cariilor.
Pasta de dinți Menthol are în componență o mare
varietate de plante (rozmarin, cimbrișor, mușețel,
lemn dulce, scorțișoară, fenicul, traista ciobanului,
salvie, eucalipt, busuioc, sunătoare, tătăneasă, etc.),
argilă activă, aloe vera și propolis.

Plantele sunt alese cu grijă, astfel încât să-și completeze și potențeze reciproc gama de efecte
benefice pe care le au asupra întregii cavității bucale și dinților. Au proprietăți antiinflamatoare,
antimicrobiene, calmante, regenerează țesuturile și stimulează imunitatea celulară, oferind o
protecție crescută împotriva formării plăcii bacteriene și dezvoltării cariilor. Ele au un rol de hrănire
și revitalizare, prin complexul de vitamine (A, C, B1, B2, E, K) și minerale, esențiale sănătății dinților
și gingiilor. Plantele protejează smalțul dinților, fortifică și regenerează gingiile.

Argila activă este joacă un rol important în menținerea unei igiene orale corespunzătoare. Ea
acționează ca un puternic remineralizant prin conținutul de calciu, magneziu, siliciu, fier, natriu,
potasiu, este antitoxică, antiseptică, absorbantă (înlătură mirosurile neplăcute ale gurii cauzate de
bacteriile care determină fermentația, sau toxinele eliminate la nivelul cavității bucale).

Aloe Vera acționează ca un balsam la nivelul cavității bucale, prin proprietățile sale vindecătoare,
cicatrizante și dezinfectante. Propolisul este un veritabil antibiotic natural. Cercetări științifice au
demonstrat că propolisul are o acţiune antimicrobiană pentru numeroase bacterii, virusuri, paraziţi
şi fungi, are proprietăţi antioxidante şi anestezice. Este şi un excelent cicatrizant, epitelizant, tonic
al vaselor capilare şi regenerator al ţesuturilor. Vindecă afecțiunile cavității bucale (stomatite,
gingivite, abcese dentare, parodontopatii, carii dentare, tartru dentar).

Pasta de dinți Menthol conține ulei volatil de mentă, care îi conferă o aromă plăcută, proaspătă și
răcoritoare. Prin formula sa complexă, pasta de dinți Menthol este ideală pentru periajul zilnic,
oferind sănătate orală.
Nu conține fluor și nu formează spumă.
Se recomandă utilizarea pastei de dinți Menthol după fiecare masă.
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