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חשוב לדעת
•נלחם בפלק
•מבריק את השיניים ומחזיר את
הצבע המקורי ללא חומרי שחיקה או
הלבנה מיוחדים
•מרגיע דלקות פה וחניכיים בעזרת
תכונתו האנטי-בקטריאלית
•עוזר במקרים של פצעים שונים בפה
•אינו מכיל פלואוריד
•חסכוני במיוחד

פוראור ברייט – ג’ל לצחצוח שיניים

ג'ל לצחצוח שיניים המשלב אלו ורה ופרופוליס לשמירה על בריאות החניכיים וחלל הפה
תיאור ומטרה

צמח האלו ורה זכה להערכה עוד בקרב התרבויות העתיקות הודות לרב-גוניותו,
רב-גוניות זו באה לידי ביטוי בצורה נפלאה במוצר שלנו “פוראור ברייט” .ג’ל זה
לצחצוח שיניים מבוסס על ג’ל אלו ורה מיוצב ,פיתוחו ארך מספר שנים והוא
מיוצר רק מרכיבים עם היסטוריה מוכחת של הצלחות .מסיבה זו ,מגוון רחב של
צרכנים ,ביניהם אנשי מקצוע ורופאי שיניים המליצו בחום על הג’ל שלנו לצחצוח
שיניים וציינו ש”פוראור ברייט” היא אחת ממשחות השיניים האפקטיביות ביותר
בשוק כיום.
ד״ר טימוטי מור ,מומחה בעל שם עולמי לרפואת חניכיים מאוניברסיטת
אוקלהומה אמר שלדעתו ג’ל לצחצוח השיניים “פוראור ברייט” הוא בין המוצלחים
והקונסטרוקטיביים ביותר שפגש וצריך להיכלל במערך הטיפול בשיניים של כל
אחד .הנוסחה של “פוראור ברייט” מאפשרת שימוש של כל בני המשפחה ,היא
מכילה חומרי גלם באיכות מעולה ומתאימה גם לצמחונים – כיוון שאינה מכילה
חומרים מן החי .טעמה הוא טעם מנטה טבעי.
בנוסף למרכיבה העיקרי של משחת השיניים – ג’ל אלו ורה מיוצב ,נוסף פרופוליס.
שילוב זה מעניק ל”פוראור ברייט” תכונות אנטי-בקטריאליות ואנטי-דלקתיות
המאפשרות שמירה על בריאות החניכיים וחלל הפה ,מלחמה בפלק (הרובד
המצטבר על השיניים) והרגשת רעננות בפה לאורך כל היום“ .פוראור ברייט”
נוצרה לצרכנים צעירים ומבוגרים כאחד כטיפול יומי מונע.
משחת השיניים יעילה במיוחד במצב של חניכיים מדממות ופצעים בפה ,ניתן
למרוח אותה ישירות בעזרת האצבעות ,במקרה שההברשה כואבת מדי.
השיעור האופטימלי של ג’ל אלו ורה הדרוש לניקוי אפקטיבי נקבע לאחר מבדקים
נרחבים במכללה דנטלית בארה”ב .פרטים נוספים נאספו ממספר רב של רופאים
ורופאי שיניים עד שהגענו לנוסחה המיוחדת הסופית .התוצאה היא ג’ל לצחצוח
השיניים שאין דומה לו בשוק באיכויותיו ,בעל מקדם חיכוך נמוך במיוחד ,כך

בהשגחה למדרין

מכיל בי פרופוליס

שאינו חורץ את השיניים ומפחית את הפגיעה בחניכיים תוך כדי הצחצוח .יחד עם
היתרונות האחרים של ג’ל האלו ורה לחניכיים ,הרי לפניכם נוסחת משחת שיניים
שלא רק יכולה להתמודד עם מתחריה ,אלא עולה עליהם בקלות רבה!
”פוראור ברייט” הושקה לאחר סקרי שוק נרחבים שהראו כי הצרכנים מעדיפים
את "פוראבר ברייט" על פני משחת שיניים סטנדרטית .המראה הרענן והטעם
המחייה הינם יתרונות נוספים של המוצר .החיסכון המצטבר בעלויות המוצר
והעלויות הנחסכות בטיפולי השיניים והפה הם שגורמים לרוב הצרכנים להישאר
נאמנים לג’ל צחצוח זה לאורך שנים.

רכיבים

ג'ל אלו ורה מיוצב* ,סורביטול ,היידרייטד סיליקה ,גליצרין ,סודיום לאורל
סולפט ,קרגינן ,חומרי טעם ,בי פרופוליס ,סודיום סכרין ,סודיום בנזואט,
כלורופילין קופר קומפלקס.

מכיל
 130גרם

שימוש מומלץ

שימו פוראור ברייט לרוחב מברשת השיניים ,כך שתיווצר כמות בגודל של
אפון .צחצחו את השיניים ואת החניכיים פעמיים ביום ושטפו.
מומלץ לצחצח את השיניים לאחר כל ארוחה.
* ג'ל אלו ורה מיוצב – ג'ל אלו ורה שעבר תהליך שימור מוגן פטנטים
המאפשר שמירת הפעילות של כל מרכיבי הג'ל הטבעיים.

אינו מכיל פלואוריד

חומרים טבעיים שנלחמים בעששת,
באבנית ובדלקות החניכיים

לא בוצעו ניסויים
על בע״ח

המוצרים המוצגים של חברת  Foreverאינם תחליף לטיפול רפואי ואין בשימוש בהם בגדר המלצה להפסיק טיפול רפואי קיים או לשנותו .אין למוצרים אלו תכונות רפואיות או סגולות ריפוי .המוצרים הינם תוספי תזונה וטיפוח ואינם תרופות.
יש להיוועץ עם רופא לפני נטילת תוספי תזונה :נשים בהיריון ,נשים מניקות ,אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים.

