Информация за Продукта
ПРОУЧВАНИЯ/ СТАТИИ/ ДОКЛАДИ
Grape Products and Oral Health - The Journal of Nutrition. 2009 Sep; 139(9): 1818S-1823S
New Dentin Research. ‘Grape’ News for Resin-bonded Fillings - Consumer Guide to Dentistry. Last modified on November 21, 2017
Benefits of Aloe Vera in Dentistry - Journal of Pharmacy & BioAllied Sciences. 2015 Apr; 7(Suppl1): Department of Periodontics and Preventive Dentistry, SRM Dental College and
Hospital, Ramapuram. Chennai, Tamil Nadu, India.
Clinical evaluation of topical application of perio-Q gel (Coenzyme Q10) in chronic periodontitis patients. J Indian Soc Periodontol. 2012 Apr-Jun; 16(2): 193-199.
Dental Stem Cells - Identified in teeth, gums, and in salivary glands [Indian J Hum Genet. 2012].
Dental Stem Cells - Can repair the teeth and gums [Scientific Reports, 2017]
Dental Stem Cells - Exhibit high plasticity and multi-potential capabilities [Science Translational Medicine, 2018].
Dental Stem Cells - A gold standard for bone and other organs reconstruction in humans [Stem Cells International 2016]
Fucoidan - Significant Oral Health Effects. Strong antimicrobial activity against dental caries and bacteria [J. Archives of Oral Biology, 2013; KR2012 0047321A].
Fucoidan - Oral cleaning effects [Cha et at., 2007].
Fucoidan - Documented to increase the effectiveness of antibiotics against oral bacteria [J. Archives of Oral Biology, Feb. 2013].
Fucoidan - ampicillin and gentamycin for oral cavity and against antibacterial activity [2-14-10-14KR10145008B1. Grant].
BioAloe (Aloe Vera) - The effects proven by the Academy of General Dentistry [ScienceDaily, 28 Jul. 2009; Oct. 2011].
BioAloe - Protective effects and cell-repairing capabilities for natural teeth and dentures [Moore TE. Aloe Vera: 2012].
Bio Aloe - Helps to reduce inflammatory irritation and canker sores caused by dentures [Moore TE. Aloe vera: 2012].
BioAloe - Activates stem cells [Dent Traumatol. 2016 (Inter J Phytomed and Related Industr. Dec. 2017, Biomed Res Int. 2018].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - Impacts the hardness and strength of tooth enamel and dentin [J. Dent. 2008].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - A promising natural agent for non-invasive root caries therapy [J. Dent. 2008].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - Increase the life of resin-bonded fillings [J. Dent. 2008; University of Illinois at Chicago College of Dentistry, 2017].
Grape Extract (Muscadine Grapes - Vitis rotundifolia) - Strengthens collagen-based tissues by increasing collagen cross -links [J. Dent. 2008; University of Illinois at Chicago
College of Dentistry, 2017].
Quercitin - Natural preventive and even therapeutic agent in dental caries [Arch Pharm Res. 1990; j Contemp Dent Pract. 2010].
Quercitin - Supports dental stem cells activity [Minerva Stomatol. 2014].
Quercitin - Anti-inflammatory effects against oral pathogens, anti-oxidative and anti-carcinogenic protection [Arch Oral Biol. 2018].
Green Tea Extract (Camelia sinensis) - Promotes strong teeth and gums [J Peroodontol 2009].
Green Tea Extract (Camelia sinensis) - Provides mineral to teeth [CS Appl. Mater. Interfaces, 2017; J Phys.: Conf. 2017 Ser. 884].
Green Tea Extract (Camelia sinensis) - Naturally combats oral plaque, fights bad breath. Helps to reduce oral bacteria - Streptococcus mutants [University J Dent Scie. 2016].
Coenzyme Q10 - Strongly protects gums from inflammations and advanced inflammations [Indian J pharmacol. 2010].
Coenzyme Q10 - Powerful antioxidant and bio-energizer in periodontal health [Indian J Pharmacol 2010].
Coenzyme Q10 - Beneficial effects on the periodontal tissue and stem cells [Pharmacol Rep. 2007].
Helps improve gum attachment to teeth by significant 20% [Int J Vitam Nutr Res. 1973].
Tea Tree Oil (Malaleuca alternifolia) - Natural and non-abrasive whitening effects., Strongly anti-inflammatory, anti-septic, and gum protecting effects [Aust Den 2000, Med Dent
Helv., 2000, Oral Microbiol Immunol, 1994].
Tea Tree Oil (Malaleuca alternifolia ) - Helps to strenghten the tooth enamel, prevents caries, cleans the tongue an refreshes breath [Med Dent Helv., 2000]
Vitamin C - Protects against periodontal inflammations [Journal of American Dental Association, 209; Journal of Periodontology 2000; Statistics Canada, 2002].
Vitamin C - Helps improve gum healing [Journal of Nutrition, 2007].
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Какво представлява пастата OraStem?
OraStem е изцяло натурална грижа за уста, специално създадена, за да подкрепи максимално устната хигиена и
здраве, защитавайки, подмладявайки и подкрепяйки общото здраве. Комбинацията от натурални растения, билкови
екстракти, витамини, минерали, CoQ10 и още други естествени съставки помага също така и за избелването на
зъбите по един неабразивен и натурален начин, изсветлява усмивката ви и освежава дъха.
Изцяло натурална ли е OraStem?
Да, комбинацията от изцяло натуралните съставки в OraStem работи за устната ви хигиена и здраве без флуор,
химикали, триклосан, натриев лаурил сулфат, натриев бензоат, консерванти, синтетични подсладители, абразивни
избелващи частици и избелващи агенти.
Какво различава OraStem от останалите пасти за зъби на пазара?
OraStem, за разлика от повечето пасти за зъби, подхожда към устната хигиена и здраве по изключително
иновативен начин на клетъчно ниво. Освен това, осигурява мощно анти-оксидантно и анти-микробно действие
върху зъбите и венците, подсилва здравината на зъбите с ключови минерали, нежно премахва петната, избелва
зъбите по натурален, неабразивен начин, освежава дъха. Всичко това се постига без никакви вредни химикали и
консерванти, които са присъщи за повечето пасти за зъби.
Уникалната комбинация от изцяло натурални съставки ще пренесе здравето на устата Ви до висотите на изцяло
ново ниво!
Как работи OraStem на клетъчно ниво?
Според научни доказателства, няколко от натуралните съставки, налични в OraStem, и техните синергични комбинации
играят ключова роля в синтезата на колаген и подсилването на съединителната тъкан в зъбите и венците. Още
повече - проучванията показват, че няколко от натуралните съставки биха могли да подкрепят денталните стволови
клетки. През последните години, денталните стволови клетки са обект на обстойни проучвания, доказвайки се с
по-голям възстановителен потенциал в сравнение с други стволови клетки в човешкото тяло. Натурална грижа и
подкрепа на стволовите клетки, включително и на денталните такива, са ключови за оптималното общо здраве. С
OraStem навлизаме в едно впечатляващо поле на проучване. В последните години денталните стволови клетки са
разпознати като потенциалното бъдеще на възстановителната дентална медицина.
Натурален ли е избелващият агент?
Да, комбинацията от натурални съставки в OraStem осигурява неабразивен избелващ ефект и нежно премахва
петната.
Колко често мога използвам OraStem?
Препоръчително е да миете зъбите си поне 2 пъти дневно с OraStem.
Какъв вкус има OraStem?
OraStem има приятен ментов вкус.
www.youtube.com/Stemtech
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