
Chroni i pielęgnuje 
naturalną mikroflorę 

Twojej jamy ustnej.

Płukanie ust to metoda znana od 
wieków z Ajurwedy i rosyjskiej 
medycyny ludowej, służąca do 

oczyszczania i detoksykacji całego 
organizmu oraz do wzmacniania 
mięśni szczęki. W obrębie jamy 

ustnej i gardła występuje naturalna 
flora bakteryjna. Niektóre znajdujące 

się tam szczepy bakterii mogą 
przyczyniać się do powstawania 

kamienia nazębnego. 
Płukanie olejem przywraca równo-

wagę mikroflory jamy ustnej.

Wiecej informacji o produkcie mozna znalezc na stronie: 
www.bioplanete.com/pl

Produkt dostępny w rozmiarze:

250 ml

Olej Fresh 
do higieny 
jamy ustnej.

Oleje wspomagające witalność vitality

Dystrybutor:

www.bioplanet.pl



Idealny na Twoją półkę 
z kosmetykami.
Nasza Kuracja do płukania ust olejem Fresh powstała 
z oleju słonecznikowego, sezamowego oraz kokosowego, 
których tradycyjnie używa się do płukania ust. 
Olej Fresh dopełniają starannie dobrane esenje 
eteryczne. Mirra, olejek niaouli i olejek goździkowy 
zapewniają oczyszczanie i ochronę zębów i dziąseł przed 
stanami zapalnymi, paradontozą, krwawieniem dziąseł 
i nadwrażliwością. Olejki z jałowca i tymianku zwalczają 
brzydki zapach z ust i zapewniają świeży oddech.

Codziennie przed pierwszym myciem zębów.
Kurację do płukania ust olejem Fresh należy stosować 
każdego ranka na pusty żołądek. Po odmierzeniu oleju 
za pomocą dołączonego kubeczka należy przez 
3–5 minut przepłukiwać zęby olejem, ssać go i żuć. 
Po przepłukaniu ust olejem nie należy go połykać, tylko 
wypluć, a na koniec oczyścić jamę ustną za pomocą czystej 
wody. Następnie można normalnie umyć zęby. Produkt 
odpowiedni również dla kobiet w ciąży i karmiących.

Nie zawiera mięty, dlatego jest odpowiedni do  
stosowania podczas zabiegów homeopatycznych.
Udowodniono*, że stosowanie oleju Fresh do 
płukania ust przez 4 tygodnie obniża poziom 
bakterii Streptococcus mutans i Lactobacillus spp., 
które stanowią główną przyczynę powstawania 
kamienia nazębnego.

* Działanie udowodnione przez badanie 
  dermatologiczne prowadzone na grupie 
  20 osób przez 4 tygodnie.

 | 250 ml

Wiecej informacji o naszych produktach znajdziesz na stronie internetowej www.bioplanete.com/pl
lub skontaktuj się z naszym dystrybutorem w Polsce, firmą Bio Planet S.A., www.bioplanet.pl

BIO PLANÈTE, Huilerie F. J. Moog SAS Route de Limoux, 11150 Bram, Frankreich
tel.: +49 35241 820 80, e-mail: sales@bioplanete.com

Odkryj nasze trzy
kategorie olejów
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classic
Oleje do codziennego
gotowania i smażenia

gourmet
Oleje do twórczego mieszania

smaków w kuchni

vitality
Oleje wspomagające

witalność


