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Parodont oil 50 ml AMMA
AYURVEDA

 

Prezentare: 50 ml

Beneficii:

Antiinflamator

Antibacterian

Previne retractia gingivala

Intarireste gingiile

Previne mirosul urat al respiratiei

 

Indicatii:

inflamatii ale cavitatii bucale

paradontoza

gingivita

stomatita

http://www.remediu.ro


aftosa

glosita

sensibilitate dentara

sangerari gingivale

miros neplacut al gurii

 

„ ParodontOil are efect antiinflamator si efect purificator local dar si la distanta, pe
sinusuri.”

Doctor stomatolog Saviana Popescu

 

Mestecatul uleiului este un stravechi remediu ayurvedic pentru sanatate orala si detoxifiere. Uleiul
este utilizat ca agent pentru extragerea bacteriilor, fungilor si altor organisme daunatoare din gura,
gingii si chiar din gat. Uleiul atrage toxinele liposolubile. Microbii care contribuie la aparitia cariilor
dentare se dezvolta in cavitatea bucala mai ales in prezenta zaharului si amidonului. Aceste bacterii
si fungi pot afecta nu doar sanatatea cavitatii bucale ci si intreg organismul.

Cura cu ulei indeparteaza bacteriile rele si sustine sanatatea gingiilor, prevenind astfel patrunderea
bacteriilor rele in fluxul sanguin.

Parodont Oil, pe langa efectul specific de detoxifiere al cavitatii bucale, prezinta multiple
efecte terapeutice pentru gingii, datorate formulei ayurvedice complexe cu 30 plante.

 

Utilizare:

Dimineaţa, pe stomacul gol, se ia în gură 1-2 ml de ulei şi se clătește gura cu el, plimbându-l
prin cavitatea bucală şi mestecându-l timp de 15 minute. Cura se face fără grabă, împingem
uleiul printre dinţi, înainte, înapoi şi lateral, în interiorul obrajilor.

 

Trebuie să fim atenţi să nu înghiţim nici o picătură, pentru că acest ulei este plin de bacterii şi
microbi. La sfârşitul perioadei de timp se scuipă uleiul, care acum este apos, iar gura se clăteşte
foarte bine cu apă caldă si se realizeaza periajul cu pasta de dinti.

 



alta modalitate de utilizare: aplicatii locale, cate 2-3 picaturi in zona afectata, preferabil
seara, in cazul afectiunilor gingivale.

 

Ingrediente: 100 ml contin: 4,2 g Extract de Babul - scoarta; 50 mg extracte de: Turmeric ,
Himalayan wild cherry, Cardamom, Lemn dulce, Scortisoara, Indian barbery, Haritaki, Amalaki,
Bibhitaki, Stick Lac, Jatamansi, Radacina de trestie de zahar, Purple nut sage, Vetiver, Bay leaves,
Symplocos tree, Fragrant swamp mallow, Srilankan ironwood, Red sanders, English beech wood,
Black agar wood; 22 mg extracte de: Cuisoare, Nucsoara, Peacock chaste tree; 20 mg Fire flame
bush; 11 mg Manjistha (Rubia cordifolia); 85 mg Camfor; 2,1 g Black catechu; extracte preparate in
baza de ulei de susan presat la rece.

 

 

 

Extractul de Babool ( Acacia Arabica) - previne retractia gingivala, inflamarea si sangerarea
gingiilor;

Cuisoare - actiune antifungica, antibacteriana, antiseptica;

Radacina de lemn dulce – inhiba dezvoltarea bacteriilor cariogene;

Turmeric – are proprietati anti-inflamatorii si anti-fungice care reduc infectiile gingivale;

Scortisoara – efecte antimicrobiene - previne cariile dentare.

Nucsoara – efect antibacterian; combate mirosul neplacut al gurii, stimuleaza imunitatea gingiilor si
dintilor.

Cardamom – actiune antibacteriana, antifungica, antiinflamatoare.

 

Producator: The Sadvaidyasala Pvt Ltd, INDIA

Producator traditional de produse ayurvedice din 1913.

Certificat GMP

Peste 100 de ani de traditie


