Tandborste

Innehåller 16 tabletter.

Desinficeringstablett för tandborste, Steryl Brush tabs
Munhygien - en viktig del av din vardag
Bakterier syns inte. Även om munnen ser fräsch ut kan det lukta illa ur den. Munnen innehåller
alltid massor av bakterier. En del av dem fyller en viktig funktion, andra kan ställa till stor
skada.
Vissa studier pekar på att sämre munhälsa skulle kunna öka risken för sjukdomar som
exempelvis hjärt- kärlsjukdom. Av normalt åldrande blir slemhinnorna tunnare och
salivfunktionen minskar. Det innebär att man lättare får infektioner i tandköttet, slemhinnan i
munnen och att risken för karies i tänderna ökar. Med åldern är det därför ännu viktigare att
prioritera sin munhälsa.
Munhålan och svalget innehåller sammanlagt runt omkring 300 bakterier, av dessa är 70%
anaeroba, bakterier som kan leva och tillväxa utan tillgång till fritt syre. Dessa bakterier
fördelar sig på olika sätt i munnen. Det är viktigt att tandborsten är alltid ren då den går i
munnen.

Förebygg dålig andedräkt
En god munhygien och behandling av eventuell tandlossningssjukdom är viktigt för att bli av
med munodör. Smutsig tandborste kan vara orsak för dålig munhygien. Tandborsten samlar in
bakterier från munnen och omgivande luft. Utan desinfektion antal av olika bakterier ökas
varje gång då borsten går i munnen.
Bonyf Steryl Brush tablett har den ända metoden som helt rengör tandborsten från biofilm.

Processen:





Reducerar avsevärt Pseudomonas aerugiosa, Staphylococcus aureus och
Enterococcus hirae –bakterierna
Eliminerar Candida albicans jästsvamp
Avlägsnar 99,9% Herpex Simplex –viruset

En graviditetsgingivit känns som en helt vanlig tandköttsinflammation. I värsta fall kan det
hindra dig från att komma åt ordentligt med tandborsten vid tandköttskanten. Tar du väl hand
om din mun försvinner inflammationen och svullnaden, allra senast när du fött ditt barn.
Såvida inte problemen beror på något annat.

Bonyf Steryl Brush tabletter är lätta att använda:
Skölj först tandborste väl. Lägg den i ett glas med ljumt vatten. Lägg in ½ tablett. Lämna
tandborsten i lösning minst 5 minuter och se att den är helt i vattnet. Skölj under rinnande
vatten, kasta lösningen bort. Nu är din tandborste ren från bakterier och svamp!
Rekommenderas daglig användning och efter varje borstning om familjen har influensa, om
någon har tandköttsinflammation osv.
Produkten fås bl.a. på apotek.
Tamros nummer: 1992031
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