FÖR ETT BLÄNDANDE LEENDE

FÅ BÄTTRE MUNHÄLSA MED DR ORGANIC
Tandvård är kanske inte det första man tänker på när man pratar hud- och skönhetsvård. Ändå är
tänderna en central del av vårt ansikte och har en betydande roll för vår hälsa och välmående. Sköter
du om din mun förebygger du framtida problem, dessutom är det ju alltid roligare att le när gaddarna
är fräscha och rena!
Nu har Dr Organic lanserat nya produkter i sin tandkrämsserie med naturliga, verksamma ämnen.
Vad sägs till exempel om aktivt kol som tar bort orenheter och ger vitare tänder, kokosolja som har
en mild blekande effekt på tänderna och en lugnande verkan på tandköttet eller en tandkräm med
Dödahavsmineraler som hjälper till att ta bort bakterier, ger en friskare andedräkt och skyddar mot
framtida tandsten och plackuppbyggnad.

I Dr Organics tandkrämsserie hittar du följande smaker (alla innehåller flour):
Granatäpple, Tea Tree, Aktivt kol, Kokosolja, Dödahavsmineraler och Aloe Vera,
rek. pris 75 kr/st, finns i välsorterad hälsofackhandel och online.

Sju knep till bländande leende!
1 Använd tandtråd varje dag så reduceras
uppkomsten av karies och tandsten.
2 Det räcker att borsta tänderna två gånger
om dagen.
3 Borsta även tungan ett par borst så långt bak
som du klarar av, för att få bort beläggning.
4 Byt tandborste när stråna börjar bli böjda
eller minst en gång i månaden.
5 Småät inte mellan måltiderna.
6 Drick vatten när du är törstig - juice och
andra sockerdrycker är tändernas värsta
fiende.
7 Tänkt på att rött vin, kaffe, te och tobak kan
orsaka missfärgningar på tänderna!

För mer info, produktprover och högupplösta bilder, kontakta press@biofood.se.

FÖRETAGET DR ORGANIC

Dr Organics produkter innehåller naturliga ingredienser varav minst 70 procent är ekologiska. Varje ingrediens är noggrant
testad för att hålla Dr Organics strikta krav. Produkterna är fria från mineraloljor, GMO, parabener, sodium lauryl sulphate
(SLS) och artificiella färgämnen.

