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Echinacea - Kasvirág
Az Echinacea gyógynövény kivonat meglehetősen erősítő hatással van az immunrendszerre,
fertőzés csökkentő és vírusfertőzést meggátló
hatással is van a szervezetre.

Salvia officinalis - Zsálya
A zsálya gyógyítja a fogínygyulladást, valamint
a szájban és a garatban jelentkező gyulladásokat,
megnyugtatja a nyálkahártyát és jótékony hatással van a gyomorra és a belekre. Illóolaja fertőtlenítő és görcsoldó hatású.

Althaea officinalis - Mályvafélék
A levelek mellett főleg a zilizgyökeret szokták felhasználni melyek magas nyálkatartalma nagyra
becsült. Belsőleg alkalmazzák a következő esetekben: köhögés, a szájban valamint a garatban jelentkező gyulladások, beleértve a fogínygyulladást is.

Calendula officinalis - Körömvirág
A körömvirág kivonatokat manapság sebgyógyításra használják és a gyulladáscsökkentő tulajdonsága
miatt az egyik leghatásosabb sebgyógyító és gyulladáscsökkentő gyógynövény. Elősegíti a vérkeringést és növeli a bőr természetes tónusát.

Magyarországi forgalmazó:
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www.drhauschka.hu
A Dr. Hauschka készítmények elérhetőek a gyógyszertárakban,
bioboltokban, bio-webáruházakban és a természetes kozmetikumokkal
dolgozó kozmetikusoknál!
www.drhauschka.hu/partnereink

100%-ban natúr vagy bio kozmetikumok, NATRUE és/vagy BDIH minősítéssel.
Bőrgyógyászatilag, érzékeny bőrre is tesztelt termékek.
Nem tartalmaznak szintetikus illatanyagokat, színezékeket vagy tartósító szereket,
ásványi olajokat, parabéneket és PEG-eket.
Az összetevők bio vagy biodinamikus (Demeter) termesztésből származnak.

MED szájápolási termékcsalád

Szájápolási koncepció az érzékeny fogakra és szájra
A jó közérzet egészséges, üde lehelettel kezdődik!
A fogak között maradt ételmaradékok jó táptalajt jelentenek a baktériumoknak, amelyek plakk-képzés (bakteriális foglepedék) következtében gyulladást
(parodontitist) okoznak az ínyben, vagy a fogzománc savkárosításával szuvasodást indíthat el. Az egészséges fogak és az erős fogíny leginkább a napi rendszeres
szájápolással tartható fenn, hogy ne alakuljanak ki plakkok, a fogzománc ásványi
anyagokat tudjon felvenni magába, és így visszakeményedjen. A természetes nyáltermelés pedig semlegesíti a szájüreg miliőjét.
Ebben segít a Dr. Hauschka Med termékcsalád különleges szájápolási koncepciója
és termékei:
Dr. Hauschka Med Mentás erősítő fogkrém
Dr. Hauschka Med Sóvizes fogkrém érzékeny fogakra
Dr. Hauschka Med Zsálya szájvíz
Dr. Hauschka Med Labimint ajakápoló

Med Mentás erősítő fogkrém
Az erős fogíny és a megfelelő szájhigiénia a legjobb feltételei annak, hogy
egészséges fogakkal rendelkezzünk.
Fontos, hogy a szájflóra stabil legyen, mert így sokkal kevésbé tudnak
megtelepedni a kórokozók. Aki rendszeresen tisztítja a fogazatát egy
erősítő hatású fogkrémmel, megelőzheti a plakk-képződést (bakteriális
foglepedéket), és az ennek következtében fellépő fogkőképződést, ínygyulladásokat és fogszuvasodást.
A Dr. Hauschka Med Mentás erősítő fogkrém bizonyítottan gyors gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik, erősíti a fogínyt és biztosítja a kiegyensúlyozott, stabil szájflórát. Rendszeres használat esetén eltávolítja
a lepedéket ezáltal megelőzi a fogkő képződést, az ínygyulladásokat és
szuvasodásokat. Az összehúzó hatással rendelkező vadgesztenye-kivonatok erősítik az ínyt, megelőzik a foghús vérzését. Antimikrobiális hatású természetes éterikus olajok csökkentik a gyulladást és friss leheletet
biztosítanak.
Alkalmazása:
A fogkrémet nedves fogkefére kell felvinni. A rendszeres fogmosáskor a
fogakat három percen keresztül körkörös mozdulatokkal, a kefe erősebb
hozzányomása nélkül kell tisztogatni, majd alapos szájöblítés következik.

Med Sóvizes fogkrém érzékeny fogakra
Az érzéken fogak a szabaddá vált, érzékeny fognyakkal különösen
gondos ápolást igényelnek. A tisztításnak szelíden, egyidejűleg alaposnak kell lennie, hogy a továbbkárosodást elkerülhessük, ám a
fogazat mégis egészséges maradjon. A plakk képződés (bakteriális
foglepedék) és az ennek következtében fellépő fogkő és szuvasodás
elleni legjobb védelmet az ápolt, tiszta fogak, a stabil szájflóra és a
megerősített szájnyálkahártya jelentik.
A Dr. Hauschka Med Sóvizes fogkrém érzékeny fogakra kíméletes,
de alapos tisztítást tesz lehetővé, szabaddá vált, érzékeny fognyakak
esetén is. Egyik fontos alkotórésze a BAD Dürrenberg gyógyforrásból
nyert természetes sóvíz, íze enyhén sós.
Borsmenta és mentol nélkül készül, ezért homeopátiás kezelések alatt
is használható!
Alkalmazása:
A fogkrémet nedves fogkefére kell felvinni. A rendszeres fogmosáskor a fogakat három percen keresztül körkörös mozdulatokkal, a kefe
erősebb hozzányomása nélkül kell tisztogatni, majd alapos szájöblítés
következik.
Med Zsálya szájvíz
A szájvizek hatékonyan segítik a fogtisztítást, és friss lehellet biztosításával magabiztosságot kölcsönöznek. Ott segítik az egészséges szájhiénát, ahova a fogkefe vagy a fogselyem nem jut el. A dr.
Hauschka Med zsálya szájvíz segít megelőzni a szájüregi gyulladásokat, stabilizálja a szájflórát, így a kórokozó baktériumok egyáltalán
nem tudnak meg telepedni. A mirha, ratanhiagyökér és a vérontó
pimpó kivonatai segítségével erősíti, feszesíti a fogínyt. Harmonizáló
hatású gyulladáscsökkentő zsálya, a sebgyógyulást elősegítő körömvirág és az irritációt csökkentő orvosi ziliz kivonataival. Antibakteriális
ható éterikus olajok kombinációjával friss leheletet biztosít.
Alkalmazása:
A szájvizet felhasználás előtt fel kell rázni. A gyermek-biztos zárókupakot a megjelölt helyen kell összenyomni és elforgatni. A felhasználásra már a kész oldatot öntsük a zárókupakba, majd harminc másodpercig öblögessük vele a szájüreget. Kb. 9 tömegszázalék alkoholt
tartalmaz, ezért lehetőség szerint ne nyeljük le, és gyerekeknél ne
alkalmazzuk emiatt a készítményt.

Med Labimint ajakápoló
Gyors segítség a feszülő, viszkető ajaknak
A Dr. Hauschka Med Labimint ajakápoló készítmény hűsítően és ápolóan hat az ajkakra és az azok körül kialakult hólyagokra, és időben
alkalmazva megelőzheti a kellemetlenségeket.
A bársonyos bőrérzést biztosító ajakápoló szívét a körömvirág és a
halvány kasvirág értékes, frissen préselt nedvei adják, amelyek gyulladáscsökkentő és regenerációt elősegítő hatásaikról ismertek.
A 100 %-ban tiszta gyógynövény-kivonatokat antimikrobiális hatású
zsálya-kivonat egészíti ki.
Alkalmazása:
Az ajkaknál fellépő első feszítő érzésnél és viszketésnél érdemes azonnal a Dr. Hauschka Med Labimint ajakápoló készítményt használni, a
nap folyamán több alkalommal is.
Éterikus (illó-) olaj tartalma miatt csecsemők és kisgyermekek számára nem ajánlott!

A Dr. Hauschka Med szájápoló termékcsalád

