Frantsilan luomuyrttitila
YRTIN RAIKAS, FLUORI
hammastahna 75ml

Kotimaiset luonnonmukaisesti viljellyt yrtit, propolis
sekä kukkauutteet hoitavat ja desinfioivat suuta ja
ikeniä. Aidot aromaterapeuttiset 100% eteeriset öljyt
antavat raikkaan, hyvän maun. Fluori ja yli 20% ksylitolia estävät tehokkaasti reikiintymistä ja merisuola
sekä sooda estävät plakin syntymistä. Raaka-aineet
täyttävät eurooppalaiset luonnonkosmetiikkastandardit.
VAIKUTTAVAT JA HOITAVAT AINEET:
Kotimaiset luonnonmukaisesti viljellyt yrtit ja
kukkauutteet:
- Kehäkukka (Calendula officinalis) Yrttiuute. Edistää
ikenien terveyttä. Se rauhoittaa, parantaa haavaumia,
hoitaa rakkoja sekä on hiivoja tuhoava.
- Siankärsämö (Achillea millefolium) Yrttiuute ja
kukkaterapeuttinen valmiste. Antibakteerinen. Lisää
suualueen ikenien ja hampaiden vastustuskykyä ja
hoitaa ikeniä. Suojelee haitallisilta ulkoisilta vaikutuksilta. Myös läsnä kukkaterapiauutoksena.
- Peltokorte (Equisetum arvense) Yrttiuute. Auttaa
ikeniä pysymään vahvoina. Sisältää runsaasti helppoliukoista piitä, joka vahvistaa ihosolujen vastustuskykyä.
- Voikukka (Taraxacum officinale) Kukkaterapiavalmiste. Vahvistaa ja virkistää koko olemusta
- Metsäkurjenpolvi (Geranium sylvaticum) Kukkaterapiavalmiste. Auttaa nauttimaan elämästä, niin että
makeannälkäkin estyy kun mieli tulee tyytyväiseksi.
Aidot 100% eteeriset öljyt
- Fenkoli (Foeniculum vulgare). Antiseptinen, antimikrobinen, tulehduksia hoitava. Antaa hyvän maun.
- Piparminttu (Mentha x piperita). Antiseptinen, antimikrobinen, hammassärkyä poisvievä. Antaa raikkaan maun suuhun.
Muut hoitavat raaka-aineet
- Propolis (Propolis cera). Mehiläisen tuottama antiseptinen kittivaha. Ikeniä hoitava ja desinfioiva, bakteereita tappava.
- Ksylitoli (Xylitol). Koivusta eristetty sokeri. Ehkäisee
kariesta eli hampaiden reiikintymistä vähentämällä
plakin muodostumista. Tutkimusten mukaan tarvitaan
20%. Lisää syljen eritystä ja antaa suuhun raikkaan,
pehmeän tunteen. Makeampi kuin tavallinen sokeri.
- Merisuola (Maris sal), natriumkloridi. Estää plakin
syntymistä ja tuhoaa bakteereita.
- Sooda (Sodium Bicarbonate), natriumbikarbonaatti.
Poistaa plakkia ja valkaisee hampaita luonnollisella ja
hellävaraisella tavalla.
- Kalsium karbonaatti (Calcium Carbonate). Luonnon
liitu. Poistaa plakkia, alentaa suun happamuutta ja
sitoo itseensä haitallisia kuona-aineita.
- Karrageeni (Carrageenan). Luonnollinen merilevistä
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saatava hyytelöimisaine.
- Ksantaanikumi (Xanthan Gum). Luonnollinen ksantaanikasvista saatava hyytelöittävä kumimainen aine.
- Glyseriini (Glycerin). Makealta maistuva kasviperäinen neste. Ominaisuuksiltaan kosteuttava ja hellävarainen emulgaattori.
- Hydratoitu piidioksidi (Hydrated silica). Geelimäinen
pii antaa hammastahnalle pehmeän ja kimmoisan
rakenteen.
- Vesi (Aqua). Antaa kosteutta muulle massalle. On
myös kantavana aineena yrttiuutteissa.
- Fluori (Natriummonofluorofosfat). Estää kariesta.
Hammaslääkärien kymmenien vuosien kokemuksella
tärkeä reikiintymisen estäjä. Lapsiperheissä fluorihammastahnaa suositellaan käytettäväksi iltaisin.

YRTIN RAIKAS Luonnon
hammastahna
75 ml
Kotimaiset luonnonmukaisesti viljellyt yrtit sekä kukkauutteet hoitavat suuta ja ikeniä. Aidot aromaterapeuttiset 100% eteeriset öljyt antavat raikkaan, hyvän
maun ja desinfioivat suuta. 20% ksylitolia estää tehokkaasti reikiintymistä ja merisuola sekä sooda estävät plakin syntymistä.
VAIKUTTAVAT JA HOITAVAT AINEET:
Kotimaiset luonnonmukaisesti viljellyt yrtit ja
kukkauutteet:
- Kamomilla (Matricaria recutita)
Yrttiuute. Parantaa tulehduksia. Se on antibakteerinen ja desinfioiva.
- Kehäkukka (Calendula officinalis)
Yrttiuute. Edistää ikenien terveyttä. Se rauhoittaa,
parantaa haavaumia, hoitaa rakkoja sekä on hiivoja
tuhoava.
- Ratamo (Plantago spp.)
Yrttiuute. Antibakteerinen. Hoitaa tulehtuneita ikeniä
sekä mm. aftaa (bakteeriperäinen, ikenissä oleva
paikallinen tulehdus).
- Siankärsämö (Achillea millefolium)
Yrttiuute. Antibakteerinen. Lisää suualueen ikenien ja
hampaiden vastustuskykyä ja hoitaa ikeniä. Suojelee
haitallisilta ulkoisilta vaikutuksilta. Myös läsnä kukkaterapiauutoksena.
- Metsäapila (Trifolium medium)
Kukkaterapiavalmiste. Ihmisen mielialaa kohottava.
Auttaa omalta osaltaan hymyn ja huumorin tuomisessa huulille.
Aidot 100% eteeriset öljyt
- Fenkoli (Foeniculum vulgare)
Antiseptinen, antimikrobinen, tulehduksia hoitava.
Antaa hyvän maun.
- Piparminttu (Mentha x piperita)
Antiseptinen, antimikrobinen, hammassärkyä poisvievä. Antaa raikkaan maun suuhun.
- Mirhami (Myrrha commiphora)
Antiseptinen. Hoitaa suun haavoja, ientulehdusta ja
vuotavia ikeniä.
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