
Forever Bright® Toothgel
Aloe vera si už starověké civilizace vážily pro její 
všestrannost. U žádného z našich vynikajících 
výrobků není tato všestrannost zjevnější, než 
u Forever Bright, zubního gelu založeného na 
aloe vera. Vývoj tohoto výrobku trval několik 
roků a při výrobě byly použity jen svědčené 
ingredience s ověřenými účinky. Spokojenost 
mnoha uživatelů a odborníků z oblasti zubní 
péče bez pochybností dokazuje, že Forever 
Bright je značka jednoho z nejúčinnějších 
prostředků na čištění zubů na dnešním trhu. 
Forever Bright je jedinečný zubní gel založený 
na bázi aloe vera, určený pro celou rodinu. 
Je namíchaný z čistých produktů nejvyšší 
kvality. Tato jedinečná formule obsahuje 
jako základní složku stabilizovaný aloe vera 
gel. Do něho je přidaný včelí propolis. Tato 
kombinace nejenže má dobré antibakteriální 
vlastnosti k zamezení tvorby zubního povlaku 
a zachování svěžího dechu, ale navíc díky 
svým protizánětlivým vlastnostem velmi dobře 
působí na dásně a jemnou sliznici ústní dutiny. 
Je zvlášť vhodný při krvácení dásní a tvorbě 
ústních vřídků. Když je čištění kartáčkem příliš 
bolestivé, je možné zubní gel aplikovat přímo. 

Čisticí schopnost tohoto zubního gelu – zubní 
pasty, je neporovnatelná s jinými výrobky a 
jeho abrazivnost je tak nízká, že byl nezávislou 
dentální laboratoří vyhlášen jako lešticí gel! 

S L O Ž E N Í :
Aloe Barbadensis Leaf Juice, Sorbitol, 
Hydrated Silica, Glycerin, Sodium Lauryl 
Sulfate, Chondrus Crispus Powder, Aroma, 
Propolis Extract, Sodium Sacharin, Ascorbic 
Acid, Citric Acid, Limonene, Linalool, 
Methylparaben, Potassium Sorbate, Sodium 
Benzolate, CI 75810

O B S A H : 
130 g

N Á V O D :
Pro udržení dobrého stavu chrupu si po 
každém jídle vyčistěte zuby gelem Forever 
Bright Sparkling Aloe Vera Toothgel, choďte 
pravidelně na zubní prohlídky a mezi jídly 
nemlsejte. (Enzymy v aloe vera nejsou 
kompatibilní s fluoridem. Pro kompletní 
dentální péči doporučujeme vyplachovat ústa 
ústní vodou s fluorem.)  
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• bojuje proti zubnímu kameni

• bělí bez bělicích látek 

• zmírňuje infekci úst a dásní svým anti-
bakteriálním účinkem
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Osobní péče 


