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MicroSilver představuje úžasnou posilu!
Nová microsilver žvýkačka pro zdravé zuby a dásně
JEDINEČNÉ ÚČINKY MICROSILVER

OSVĚDČENÉ SLOŽKY PÉČE O ZUBY

ničí bakterie v ústní dutině

erythritol, xylitol, sorbitol a maltitol
zabraňují šíření bakterií

Vlastnosti MicroSilver žvýkačky pro zdravé zuby a dásně:
®
®
®
®
®

Zabraňuje vzniku zubního kazu a eliminuje zubní usazeniny
Snižuje tvorbu zubního plaku
Podporuje odolnost zubní skloviny
Regeneruje sliznice a mineralizuje zuby
Neobsahuje cukr

Použití:
Žvýkejte cca 5 min po posledním jídle, případně mezi jídly
Tip: Ideální do kanceláře, do jakéhokoli zaměstnání
a především na cestování.

Účinky prokázány studií
83 %* bakterií je eliminováno
Žvýkačka MicroSilver Plus efektivně redukuje dva druhy bakterií, streptococcus a lactobacillus,
které jsou zodpovědné za tvorbu zubního kazu, zubní plak, nepříjemný dech a další problémy.
* Žvýkačka byla testována institutem Dermatest GmbH. Testu se účastnilo 20 osob ve věkovém rozmezí mezi 26 a 54 lety,
a to po dobu 2 dnů v únoru 2010.

Ve srovnání s běžně dostupnými produkty podobného typu účinkuje MicroSilver žvýkačka
pro zdravé zuby a dásně:
Rychleji
MicroSilver je větší než běžná žvýkačka. Díky tomu, že se do ní vejde více účinných látek, účinkuje velmi rychle.

Efektivněji
Zatímco žvýkačka MicroSilver snižuje množství bakterií v ústech o 83 %, jiné běžně dostupné produkty tohoto typu snižují
množství bakterií o 40–60%.

Déle
Dokonce i po 5 hodinách zůstává v ústní dutině méně bakterií než při použití klasické žvýkačky.
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More quality for your life
SILNÁ DVOJKA!!!
MicroSilver žvýkačka pro zdravé zuby
a dásně & Zubní pasta MicroSilver Plus
Proč je tato kombinace jedinečná?
Se Žvýkačkou a Zubní pastou MicroSilver
nabízí LR komplexní ochranu pro zdravé
zuby i dásně.
Mikrostříbro obsažené v obou produktech
účinně snižuje počet bakterií, které jsou
zodpovědné za problémy se zuby.
Zubní pasta zajišťuje efektivní prevenci
pro zdravé zuby a dásně každé ráno
a večer, žvýkačka ji jedinečným způsobem
doplňuje všude tam, kde si nemáte
možnost vyčistit zuby.
To je jedinečná kooperace!

SMĚJTE SE NA SVĚT S LR!
Rádi Vám děláme radost a v dubnu jsme se rozhodli pojmout to
tematicky!

ü Jak jinak, než facebookovou soutěží
ü O co jiného, než o novou sérii MicroSilver pro ústní hygienu
ü Za co jiného, než za Váš laskavý úsměv
ü Komu jinému než 30ti z Vás!
Začínáme 1.4. na www.facebook.com/lrworld.ch.sk.
Přidejte se a vyhrajte. Každý den se přece najde důvod k úsměvu!
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