Информация за Продукта

Stemtech е иновативна компания и е пионер в новаторската област на хранителните добавки
- клетъчното хранене. Екипът учени на Stemtech продължава да напредва с натуралните
си продукти и най-модерни технологии. Изключително горди сме да представим новото си
разширение в категорията Устна Хигиена и Здраве.

FLUORIDE FREE

ALL NATURAL

BY

Подобряването на устната хигиена и здраве е изключително важно не само за зъбите ви, но
и за цялостното ви здраве. Устата е “прозорец към тялото ни”, където се случват ключови
химични реакции в слюнката и зъбите, афектиращи системите в цялото тяло.
Стволовите клетки са в основата на способността на човешкото тяло да обновява и
въстановява тъкани и органи. Това включва зъбите и венците! Проучване доказа, че в
зъбите, венците и слюнчените жлези се намират стволови клетки. Тяхната естествена
подкрепа е от изключителна важност.
Да поддържаме зъбите и венците си здрави, използвайки здравословни продукти, е
задължително. Фактите сочат, че хората с напреднали здравословни проблеми в устната
кухина са предразположени към проблеми с общото здраве.
OraStem е изцяло натурално и уникално откритие в грижата за здравето на устата, в процес
на петентоване!

OraStem за Ежедневната Ви Устна Хигиена и Дълголетие в Здраве!
Уникалната комбинация на тези четиринадесет изцяло натурални, органични съставки, без ГМО,
ефикасно предпазва, заздравява, подмладява, възстановява и подкрепя функцията на вашите зъби
и венци на клетъчно ниво. Има още повече от тези чудесни новини! Натуралните съставки на
OraStem също така подсигуряват и мощна анти-оксидативна и анти-микробна защита, подсилват
здравината на зъбите чрез ключови минерали, нежно премахва петна, изсветлява зъбите ви по
натурален и неабразивен начин и освежава дъха.
Всичко това е постигнато без никакви вредни консерванти, добавки, абразивни съставки или
избелващи агенти.
OraStem заздравява зъбите и венците и избелва зъбите по естествен, безвреден начин, пренасяйки
здравето на устата ви до съвсем ново, високо ниво. OraStem също така се грижи за цялостното ви
здраве!
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СЪСТАВКИ

КЛЮЧОВИ ПОЛЗИ:

УПОТРЕБА:

• Иновативен продукт, основан върху проучвания, очакващ патент.

Два пъти дневно

• Подхожда към оралното здраве от много различни страни
• Натурална, неабразивна избелваща технология
• Формула от изцяло натурални, органични съставки, без ГМО и глутен, с натурални
овкусители

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО
ИНФОРМАЦИЯ:
www.stemtech.com

•Източник на мощни антиоксиданти, растения и минерали, които подкрепят здравите
венци и зъби
• Подкрепя денталната физиология на стволовите клетки в зъбите и венците,
допринасяйки за общото здраве на зъбите и устата
• Освежава дъха
• Без флуор, SLS, триклосан и други химикали, избелващи агенти, консерванти,
оцветители, изкуствени подсладители и захар

СЪСТАВКИ

ПОЛЗИ

Фукоидан (Undaria Pinnatifida extract)

Екстрактът от Undaria Pinnatifida подкрепя здравето на устата, подсилва функцията на
денталните стволови клетки и действа анти-микробно.

Екстракт от Алое Вера (Био алое)

Екстрактът от Aloe Vera дава ефекта на защита за зъбите и венците, подкрепя стволовоклетъчната функция и допринася за поддържането на оптималното здраве на устата. BioAloe
екстрактът е 10 пъти по-ефективен от всеки друг екстракт от Алое Вера.

Екстракт от грозде (Muscadine
Grapes)

"Царят" на всички видове грозде - екстрактът от Muscadine grape повлиява на твърдостта
и здравината на емайла и дентина, подкрепя колагена в денталните тъкани и здравата
функция на денталните стволови клетки.

coQ10

Kоензимът Q10 е мощен антиоксидант и се грижи за парадондалното здраве. Подобрява
здравето на зъбите и венците, както и на тяхното свързване.

Кварцетин

Мощен антиоксидант, който естествено подкрепя лечебните процеси във венците и устната
кухина, както и активността на денталните стволови клетки.

Екстракт от зелен чай (Camelia
sinensis)

Заздравява венците и зъбите и същевременно се справя с лошия дъх.

Витамин C

Витамин C е ключов елемент за здравите венци и зъби, синтезата на колаген и за
подсилването на съединителната тъкан в зъбите и венците.

Масло от чаено дърво

Има анти-микробно въздействие, осигурява естествена защита на венците, притежава
неабразивен избелващ ефект върху зъбите.

Екстракт от папая

Има неабразивен, натурален избелващ ефект и спомага нежното премахване на петна от
повърхността на зъбите.

Кокосово масло

Натурално почиства и детоксикира устата, действа анти-микробно и натурално избелва
зъбите
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OraStemTM helps to whiten teeth in a natural and non-abrasive way. It gently eliminates stains, refreshes breath, and protects teeth and
gums. OraStem will leave you with a velvety feeling of cleanliness and freshness. It is free of fluoride, harsh additives, chemical, and artificial
colorants.
Ingredients: Purified water (Aqua), Vegetable glycerin, Silica (Non-Hydrated), Cocos nucifera (Coconut oil), Carica jamaicensis (Papaya
extract), Mentha piperita (Peppermint flavor), Calcium carbonate, Lauryl glucoside, Sodium bicarbonate, Xanthan gum, Guar gum,
Melaleuca alternifolia (Tea tree oil), Mentha arvensis crystals, Undaria pinnatifida (Fucoidan), Stevia rebaudiana, Activated charcoal (Coconut
shell), Tocopherol (Vitamin E), Vitamin C (Lemon), Xylitol, Aloe barbadensis (Aloe vera extract), Camellia sinensis (Green tea leaf extract),
Sophora japonica (Quercetin), Ubiquinone (CoQ10), Vitis rotundifolia (Grape extract).
Instructions for use: Brush your teeth after every meal, at least two times a day, or as directed by your dentist.

WHITENING EFFECT
FRESH BREATH

Warning: If the product causes irritation or an abnormal reaction, immediately discontinue use and consult your dentist. Children under 6
years old must use toothpaste under the supervision of an adult.
Manufactured by Fito Pharma, for Stemtech Corporation & Its Subsidiaries.
REV1-Nov18 ITEMCODE: 10601

STORE IN A COOL AND DRY PLACE

Patents Pending

www.stemtech.com

NET WT.

125 gr / 4.4 oz.

WHITENING
ИЗБЕЛВАНЕ

FLUORIDE FREE
БЕЗ ФЛУОРИД

NET WT.
CONTENIDO NETO

www.stemtech.com

125 gr / 4.4 oz.

OraStem избелва зъбите по изцяло натурален и неабразивен начин. Нежно елиминира петната, освежава дъха и предпазва венците
и зъбите. OraStem ще Ви остави с кадифено усещане за чистота и свежест. Не съдържа флуор, химикали, агресивни добавки и
изкуствени оцветители.
Съдържание: Пречистена вода (Aqua), Растителен глицерин, силика (нехидратирана), Cocos nucifera (Кокосово масло), Carica
jamaicensis (екстракт от папая) , Mentha piperita (Мента), калциев карбонат, лаурил глюкозид, сода бикарбонат, ксантанова гума, гума
гуар, Melaleuca alternifolia (масло от чаено дърво),мента Арвенсис кристали, Undaria pinnatifida (Фукоидан), Стевия, активен въглен (от
кокосова черупка), Токоферол (Vitamin E), Vitamin C (лимон), Xylitol, Aloe barbadensis (екстракт от алое вера), Camellia sinensis (екстракт
от листа зелен чай), Sophora japonica (Кверцетин), Убихинол (Coq10), Vitis rotundifolia (екстракт от грозде).
Указания за употреба: Четкайте зъбите си след всяко хранене, поне два пъти дневно, или според предписанието на зъболекаря Ви.

ИЗБЕЛВАЩ ЕФЕКТ
СВЕЖ ДЪХ

Внимание: Ако продуктът предизвика дразнене или нетипична реакция, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с
Вашия зъболекар. Препоръчително е деца под 6 годишна възраст да използват продукта под надзора на родител.
Произведено в Мексико за Stemtech Corporation & Its Subsidiaries
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА ХЛАДНО И СУХО МЯСТО

FLUORIDE FREE
БЕЗ ФЛУОРИД
ALL NATURAL
ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН
ALL NATURAL
ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН
COMPLETAMENTE NATURAL

В процес на патентоване

www.stemtech.com

PROTECTS TEETH AND GUMS
ПРЕДПАЗВА ЗЪБИТЕ И ВЕНЦИТЕ

Нетно тегло

125 gr / 4.4 oz.

FRESH BREATH
СВЕЖ ДЪХ
WHITENING EFFECT
ИЗБЕЛВАЩ ЕФЕКТ
REMOVES STAINS
ПРЕМАХВА ПЕТНАТА

www.stemtech.com
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