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enummi® Tandpasta - Toothpaste
Fluoride-free formula that freshens breath
Fluoride-vrije formule die de adem opfrist
• Reinigt voorzichtig zonder harde, schurende middelen
• Lost voedselfilm op voor een schone, heldere glimlach
• Verfrist de adem
• Bevat een verfrissende muntsmaak
• Geen suiker toegevoegd

Wat doet enummi Tandpasta?
Het kiezen van een tandpasta is meer dan het kiezen van je favoriete
smaak. Om het beste uit je tandpasta te halen, maak je de keuze voor een
formule die meer biedt dan een eenvoudige scrub. Enummi® Tandpasta
ondersteunt de mondgezondheid met ingrediënten die schone tanden
bevorderen en zorgt voor een witte, helderdere glimlach. Deze zachte,
fluoride-vrije formule reinigt tanden zonder agressieve, schurende
middelen en verfrist uw adem met een heerlijke, mint smaak.
Wist je dat?
Dat de meeste mensen hun tanden niet lang genoeg elke dag poetsen?
Experts raden aan twee tot drie minuten te poetsen per keer. Vergeet ook
niet je tandenborstel te verwisselen! De American Dental Association
beveelt elke drie of vier maanden een nieuwe borstel aan, of nog sneller als
de haren er gerafeld uitzien.
Ingrediënten :
Sorbitol, silica, aqua, glycerine, aroma, calciumcarbonaat,
natriumbicarbonaat, xylitol, cellulosegom, stevio side, titanium dioxide,
natriumlauroylsarcosinaat, natriumbenzoaat, colostrum, ubiquinon, luteum
ovi-poeder en lactoferrine.
Gebruik : Breng een kleine hoeveelheid pasta aan op de tandenborstel en
poets twee of meer keren per dag of na elke maaltijd grondig.
Kinderen van 2 tot ± 6 jaar moeten onder toezicht staan om doorslikken
tot een minimum te beperken.
Minimum bestel aantal : 2 stuks
*Verklaring op de website van 4Life : * These statements have not been evaluated by the (USA) Food & Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
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