
HOOFDINGREDIËNTEN

WIST JE DAT?

Wist je dat glazuur de hardste stof in je lichaam is? 
Samengesteld uit gemineraliseerd weefsel, is het zo sterk 
als een spijker! Email is ontworpen om ons te helpen bij 
het kauwen en scheuren van voedsel, maar het heeft nog 
steeds zijn zwakke punten. Als het niet wordt behandeld, 
kan het glazuur afbreken onder druk of verslechteren door 
tandplak en bacteriën.

Er zijn meer dan 300 verschillende bacteriën in onze mond, 
die suiker en koolhydraten kunnen omzetten in zuren die 
het tandglazuur aantasten. Daarom raden tandartsen aan je 
tanden na elke maaltijd te poetsen en je tanden te spoelen 
of te poetsen na het drinken van suikerhoudende dranken 
of andere dranken. OG Smile tandpasta kan helpen 
bacteriën te verwijderen, de adem te verfrissen en uw 
glimlach een zachte reiniging en glans te geven.

HOE TE GEBRUIKEN?

• Smeer met een zachte tandenborstel de tandpasta tot 
de haren bedekt zijn (of minstens een strook van een 
centimeter product) op uw favoriete tandenborstel.

• Poets je tanden grondig gedurende minstens twee 
minuten.

• Het wordt aanbevolen om uw tanden minstens twee 
keer per dag te poetsen, bij voorkeur na elke maaltijd.

• GEHYDRATEERD SILICIUMDIOXIDE
• CITRIC ACID
• NATRIUM-N-LAUROYL-SARCOSINAAT

Glimlach gezond en gelukkig met

OG SMILE
Tandpasta is een belangrijk onderdeel van onze mondhygiëne.

Laat uw glimlach stralen met een tandpasta met ganoderma die tandvlees en tanden 
helpt beschermen.

• Fluoridevrij
• SLS-vrij
• Verfrist de adem
• Een goede mondhygiëne is een integraal onderdeel van uw dagelijkse 

mondverzorging.
• Met het frisse natuurlijke aroma van pepermunt

WAT IS HET?
OG Smile tandpasta is beter dan ooit! Vrij van fluoride en SLS, combineert het 
de unieke voordelen van Ganoderma lucidum extract en andere natuurlijke 
ingrediënten voor een frissere adem en een stralende lach.
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