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Lacalut aktiv termékcsalád 
Az egészséges fogakért. 
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Lacalut aktiv fogkrém 
A Lacalut aktiv fogkrém különleges hatóanyag 
kombinációja érezhetően feszesebbé teszi a fogínyt 
és bizonyította n megelőzi a fogíny gyulladásait. 
Hatásosságát klinikai vizsgálatok igazolják. 

Tartalom: 75 ml és 20 ml 

Lacalut aktiv rág6drazsé 
A mai , felgyorsult időben a fogápolást egyszerűen 
biztosíthatja két étkezés között is a cukormentes 
Lacalut aktiv rágódrazsé . Erősíti a fogínyt, keményíti 
a fogzománcot és csökkenti a foglepedék képződést. 
A Lacalut aktiv fogápoló rágódrazsé rendszeres 
használata elősegíti a fogzománcban az ásványi 
anyagok újból i feldúsulását, és fokozza a száj 
öntisztulását. 

Tartalom : 12 db 1,4 g-os drazsé 

Lacalut aktiv öblögető 
A készítmény hatóanyaga, a vérontófűgyökér 
összehúzó tulajdonsága révén jótékony hatást 
gyakorol a gyulladt nyálkahártyára és fogínyre. 

Felhasználási terület: 

A szájüreg és torok enyhébb gyulladásai, 
megfázás, fogínybetegségek és rosszul illeszkedő 
fogpótlások esetén. 
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Tartalom : 50 ml ~ 

Preventív száj-és fogápolásI rendszer 
Gyártja : Dr. Theiss Naturwaren GmbH, 
Mlchelmstr. 10. 66424 Hamburg Germany 
Forgalmazza : Naturprodukt Kft. 
2046 Torökbálint, DEPO, Pf.8 
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-A rendszeres és helyes fogápolás az egészséges fogak 
és fogfny legfontosabb előfeltétele , mert a fogápolással 
megelőzhető a fogszuvasodás és a fogágybetegség. 

---
A preventív hatású Lacalut aktiv fogkrém különleges hatóanyag 
kombinációja révén ... 

1 . ... csökkenti a baktériumok számát , 
melyek a fog lepedék képződését idézik elő, 

2 . ... megszúntet i a f og lnyvérzést , 

3 .... és csill apltja a fogak fájdalom-
és ingerérzékenységét. 

Ezzel a foginybetegségek megelőzhetővé válnak, a fogak és 
fogíny egészsége tartósan megőrizhető. A Lacalut aktiv fogkrém 
rendszeres hasznalatával, olyan jóllátható és érezhető ered
mény mutatkozik, mint : az egészséges és tiszta fogak. szuvaso
dás és fogágybetegség nélkül , erős és egészséges fogíny. 

Használata: 
Legalább naponta kétszer (reggel és este). 

A ferhasznélt hatóanyagok, 
összehúzó hatásuknél fog
va , érezhetően feszesebbé 
teszik a fogrnyt . Csak az 
egészsége. fogJ ny tartja 
slllardan a fogakat. 

mindenekelőtt étkezések utan mosson fogat. A foginytöl a fogak 
irányába 11aladva végezze a fogmosast. A fogmosás legalabb 
3 percig tartson, a fogkrém így fejtheti ki optimális hatását. 

• Jó tanácsok: 

Rendszeresen keresse f el f ogorvosát! 
Rendszeres és alapos fog mosás esetén is képződhet fogkö, 
mert a fogkefe nem képes a szájban minden zugot elérni. 

_ Elekt romos fogkef e: 
__ A Lacalut aktiv különleges tisztító szemcséi révén elektromos 
_ fogkefével is kiváló eredménnyel használható. 

- . Kű/önösen aján/ott: 
A fogközök tJsztítására haszna lJ on hetente többszor erre a 
célra kialakított . külonleges LACALUT interdentai fogkpfet 
vagy fogselyrnet. 
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