Forever Bright®
Toothgel
#028

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
• Για καθαρή και δροσερή αίσθηση
• Δεν περιέχει φθόριο
• Περιέχει πρόπολη μελισσών
• Φρέσκια φυσική γεύση μέντας
Χωρίς γλουτένη

Κατάλληλο για χορτοφάγους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
130 γρ.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Βουρτσίστε τα δόντια μετά από κάθε γεύμα με την
Forever Bright® Aloe Vera για αστραφτερά δόντια
και δροσερή αναπνοή.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Forever Bright® Toothgel
Προηγμένη καθαριότητα των δοντιών για όλη την οικογένεια.

Δεν γίνονται δοκιμές σε ζώα, Πιστοποίηση από
το Διεθνές Επιστημονικό Συμβούλιο της Αλόης,
Πιστοποιήσεις Kosher & Halal

H οδοντόκρεμα της Forever Bright® Toothgel συνδυάζει αλόη βέρα με
φυσικά συστατικά για καθαρά δόντια, δροσερή αναπνοή και ευχάριστη
γεύση. Η σύνθεσή της είναι απαλλαγμένη από φθόριο, έτσι ώστε όλη
η οικογένειά σας να απολαύσει τον συνδυασμό φυσικής μέντας και
δυόσμου με μια αφρώδη υφή που θα αφήσει μια αίσθηση φρεσκάδας
και καθαριότητας.
Αυτή η καινοτόμος οδοντόκρεμα παρασκευάζεται από σταθεροποιημένο
τζελ αλόης βέρα από τις φυτείες της Forever και μπορεί να σας
βοηθήσει να καταπολεμήσετε την πλάκα ως μέρος της καθημερινής
φροντίδας των δοντιών σας. Η Forever Bright® περιέχει επίσης πρόπολη
μελισσών, η οποία έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην υγεία των ούλων,
ενώ προλαμβάνει τη δυσάρεστη αναπνοή.
Η Forever έχει πραγματοποιήσει μια μακροχρόνια έρευνα, και έχει
συνεργαστεί με ερευνητές και οδοντίατρους για να δημιουργήσει
μια τέλεια σύνθεση με βάση την αλόη που είναι ασφαλής και
αποτελεσματική για όλη την οικογένεια.
Χωρίς ζωικά υποπροϊόντα, η Forever Bright® είναι μια εξαιρετική
επιλογή για χορτοφάγους. Το βούρτσισμα των δοντιών σας δύο φορές
την ημέρα και η διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής είναι ο
καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι τα δόντια σας θα δείχνουν
στα καλύτερά τους. Η οδοντόκρεμά μας είναι η τέλεια προσθήκη στην
καθημερινή σας φροντίδα.
Αναζωογονητική αίσθηση και καθαριστική ισχύ για τα δόντια σας χάρη
στην Forever Bright®.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Aloe Barbadensis Leaf Juice (Stabilized* Aloe Vera
Gel), Sorbitol, Hydrated Silica, Glycerin, Sodium
Lauryl Sulfate, Propolis Extract, Ceratonia Siliqua
Fruit Extract, Chondrus Crispus Powder, Sodium
Saccharin, Carvone, Menthol, Sodium Sulfate,
Aqua, Citric Acid, Ascorbic Acid, Polysorbate 80,
Propylene Glycol, Potassium Hydroxide, Aroma,
Limonene, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Methylparaben, Ci 75810

