RAPIDENT

wyrób medyczny

Tabletki do czyszczenia
protez zębowych
ruchomych aparatów
ortodontycznych
szyn wybielających

Odświeża

A
ONE J BŁUSZK
IEL

OI

DWUWĘGLAN

w ciągu
1 minuty!

32 tabletki
Pomagają
usuwać przebarwienia
od nikotyny, kawy i herbaty

Miętowo-jabłkowa
świeżość płynąca
z natury

MIĘTA
W
SZAŁ IA

Z

Pomaga usuwać resztki jedzenia
i zwalczać bakterie
zakwaszające jamę ustną

500ml

Właściwości odświeżające
i tonizujące

PŁYN DO PŁUKANIA UST

Odświeża i pielęgnuje!
Idealne dopełnienie szczotkowania.
Zawiera chlorheksydynę (0,01%)
- polecany pacjentom po zabiegach
implantologicznych.
Zawiera 0,05% fluorku sodu.

W
SZAŁ IA

Właściwości antyseptyczne
i tonizujące

MIĘTA

Właściwości odświeżające
i tonizujące

Pojemność 500ml

Wyobraź sobie bajkową XIX-wieczną willę.
Wyobraź sobie sielankowy wiejski krajobraz.
Wyobraź sobie setki ziół, kwiatów i owoców
o najcudowniejszych kolorach i zapachach.
Takie miejsce istnieje naprawdę – to Villa Angelica,
gdzie tradycja i nowoczesne badania naukowe splatają się ze sobą, tworząc wyjątkowo harmonijną
całość. Od ponad 30 lat testujemy połączenia roślin
pochodzących z całego świata, aby stworzyć jak
najszerszą, kompleksową ofertę o najwyższych
walorach zdrowotnych i smakowych.
Niektórzy wyznają zasadę „wiem, co jem”, a inni: „wiem,
czym myję zęby”. W pastach L’Angelica znajdziesz
ekstrakty z roślin znanych ludzkości od wieków, takich jak
mięta, szałwia czy tymianek. Produkty L’Angelica nie są
testowane na zwierzętach i nie zawierają składników
pochodzenia zwierzęcego - są idealne dla osób
żyjących w zgodzie z naturą. Niezależnie od dolegliwości
łatwo dobierzesz produkt dedykowany swoim potrzebom.
L’Angelica to ziołolecznictwo w służbie uśmiechu.

Powierz uśmiech

naturze

Data aktualizacji ulotki: 01.11.2017

ŻYJ W HARMONII Z NATURĄ

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
A.B.Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły
tel. 22 723 73 73, fax 22 723 67 34, www.berren.pl, www.angelica.pl

www.angelica.pl

NOWE PRZETESTOWANE FORMUŁY Z KOMPLEKSEM ORAL ACTIVE

LITOL
KSY

ZIOŁOWA OCHRONA
Tuba 75ml

OCZAR

NATURALNIE WYBIELAJĄCA
Tuba 75ml

SKRZYP

TEA TREE OIL

A HERBA
ON
T
EL

Kompleks Oral Active pomaga zapobiegać najczęstszym chorobom jamy ustnej.
Naturalne właściwości przeciwbakteryjne olejku z drzewa herbacianego,
drogocennego olejku eterycznego (znanego nutraceutyka), pomagają
w zachowaniu zdrowia jamy ustnej i dostarczają przyjemnych doznań
zmysłowych.

A

ZIOŁOWE UDERZENIE

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO - właściwości przeciwbakteryjne

DELIKATNE DZIĄSŁA
Tuba 75ml

Właściwości oczyszczające

RYNA
CYT

Właściwości odświeżające

EUKALIPTUS - właściwości wybielające
MIĘTA - właściwości odświeżające

MIĘTA

Właściwości odświeżające
i tonizujące
Właściwości odświeżające

WRAŻLIWE ZĘBY

Kompleks Oral Active pomaga zapobiegać najczęstszym chorobom jamy ustnej.
Naturalne właściwości ekstraktu z eukaliptusa (znanego nutraceutyka),
w połączeniu ze świeżością mięty, dostarczają przyjemnych doznań zmysłowych.

Tuba 75ml

Tuba 75ml

KALIPTUS
EU

Redukcja zapalenia dziąseł
nawet do

ZI

Właściwości przeciwutleniające

W
PER ŁOSKI
KO

70%
80%

Tuba 75ml

Właściwości łagodzące

Redukcja płytki nazębnej
nawet do

*Źródło: Badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności, tolerancji oraz akceptowalności produktu kosmetycznego do higieny jamy ustnej. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Pawii, Wydział Chorób Wewnętrznych i Terapii Medycznej (22.01.2016, próba: 20 osób).
Dotyczy past L’Angelica Tea Tree Oil, L’Angelica Naturalnie Wybielająca, L’Angelica Wrażliwe Zęby, L’Angelica Delikatne Dziąsła.

MALWA

Właściwości zmiękczające
Właściwości ściągające

bakterii i powstawaniu ubytków
Pomaga zwalczać bakterie
Streptococcus mutans
(główną przyczynę ubytków)
Ma działanie kojące, odświeżające
i przeciwzapalne oraz przeciwutleniające.
Nawilża dziąsła oraz pomaga chronić przed
chorobami jamy ustnej i pomaga pozbyć się
ropni i ranek (właściwości gojące)

ALOES

fluoru
parabenów
SLS (laurylosiarczan sodu)

TESTOWANE
KLINICZNIE*

FLUOR

KOMPLEKS
Wzmacnia szkliwo,
ORAL ACTIVE zapobiega rozprzestrzenianiu
się

Pasty L’Angelica Ziołowa Ochrona
i L’Angelica Ziołowe Uderzenie
z linii Natural Active nie zawierają:

Kompleks Oral Active oraz cynk PCA pomagają zapobiegać najczęstszym
chorobom jamy ustnej. Połączenie naturalnych właściwości przeciwzapalnych
i przeciwutleniających ekstraktów z żeń-szenia i jagód goji (znanych nutraceutyków) dostarcza przyjemnych doznań zmysłowych.

Kompleks Oral Active oraz cynk PCA pomagają zapobiegać najczęstszym
chorobom jamy ustnej. Naturalne właściwości łagodzące ból i ściągające
ekstraktów z goździka i soli pochodzącej z Cervii (znanych nutraceutyków)
dostarczają przyjemnych doznań zmysłowych.

GOJA - właściwości przeciwutleniające
ŻEŃ-SZEŃ - właściwości przeciwzapalne

GOŹDZIKI - właściwości łagodzące ból
SÓL Z CERVII - właściwości ściągające

PAST Y DO ZĘBÓW Z NATUR ALNYMI S KŁ A D N IK A M I C ZYN N YM I

