Krwawiące dziąsła to problem Twoich klientów? Pasta Ajona
to rozwiązanie
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Krwawiące dziąsła są problemem, który coraz częściej pojawia się pośród konsumentów i
jest jednym z pierwszych objawów chorób przyzębia, którego nie wolno bagatelizować. Na
rynku pojawia się coraz więcej nowych produktów do higieny jamy ustnej: past,
szczoteczek, płynów i nici. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie z nich
nadają się do codziennego stosowania.
Konsumenci zachęcani modnym opakowaniem past do zębów i piękną reklamą, nie zwracają uwagi
na zawartość i skład. Producenci celowo ukrywają lub nie podają stopnia ścieralności szkliwa RDA
na tubce, przez co klienci nieświadomie wybierają produkt, który jeszcze bardziej pogłębia ich
problemy.
Ajona posiada jeden z najniższych stopni ścieralności szkliwa RDA 30 i jest od 70 lat antidotum na
choroby jamy ustnej. Nie zawiera barwników, konserwantów, fluoru, jak i mikroplastiku oraz co
ucieszy miłośników ekologii jest w aluminiowej tubce, dzięki czemu podlega w 99,9% recyklingowi.
Jak działa pasta do zębów na krwawiące dziąsła Ajona Stomaticum?
Krwawienie powodowane jest przez szereg różnych czynników, jednak kluczowym warunkiem
utrzymania dziąseł w zdrowej kondycji, jest prawidłowy dobór pasty i szczoteczki.
Utrzymanie zdrowych zębów, dziąseł i języka, jest możliwe tylko wtedy, gdy stosuje się produkty,
które zwalczają objawy chorób oraz są przeznaczone do codziennej pielęgnacji. Środki do higieny
jamy ustnej dla osób z problemem krwawiących dziąseł powinny być zarówno łagodne, jak i

skuteczne. Pasta do zębów, która spełnia te kryteria, to niewątpliwie koncentrat Ajona Stomaticum.
Produkowana według 70 letniej receptury, nie zmieniła swojej formy, kształtu i skuteczności
leczniczego działania, potwierdzonego wieloletnimi badaniami.
Ajona dzięki unikalnym właściwościom zapobiega krwawieniu dziąseł przynosząc ulgę już po
pierwszym użyciu. Działa bakteriobójczo i przeciwzapalnie, łagodzi zapalenie dziąseł, eliminuje jego
objawy oraz wspomaga proces regeneracji.
Wyjątkowy skład, który pozostaje tajemnicą firmy Dr.Liebe to m.in. zawartość 10 olejków
eterycznych, brak konserwantów i barwników oraz bardzo niski stopień ścieralności szkliwa RDA 30
są najważniejszymi informacjami dla świadomego konsumenta.
Dobór odpowiedniej pasty do mycia zębów ma duże znaczenie, ale nie można zapominać o wyborze
odpowiedniej szczoteczki. Nieodpowiedni sposób mycia zębów, to podstawowy błąd pielęgnacji jamy
ustnej. Ale co zrobić, kiedy zauważymy kropelki krwi podczas mycia? Przyczyną krwawienia może
być niewłaściwe - zbyt mocne szczotkowanie.
Klienci podczas zakupu szczoteczki nie sugerują się twardością włosia, która dzieli się na: miękką,
pośrednią i twardą, lecz kierują się ceną i wyglądem, a nie właściwościami.
Wybór odpowiedniej szczoteczki do zębów oraz łagodnej pasty do codziennej pielęgnacji jest
niezwykle istotny.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze pasty do zębów?
Osoby z krwawiącymi dziąsłami powinny wybierać pasty specjalistyczne, które zawierają składniki o
szczególnych właściwościach. Właśnie Ajona dzięki swojemu unikalnemu składowi działa leczniczo i
zarazem kojąco na zęby i dziąsła.
Badania wykazały o 20 % skuteczniejsze działanie Ajony niż innych past do zębów - już po 10
sekundach zwalcza około 99 % bakterii powodujących próchnicę.
Zawarta w Ajonie substancja czynna rumianku hamuje stany zapalne, a mocznik i wodorofosforek
amonowy działają antybakteryjnie. Ważną rolę pełnią też wysokowartościowe olejki eteryczne
przydatne w profilaktyce jamy ustnej, które są również bakteriobójcze.
Wysoka zawartość wapnia i fosforanów - głównych naturalnych składników tkanek zęba - działa
remineralizująco wzmacniając strukturę zębów. Ajona nie zawiera fluoru.
Wszystkie te unikalne składniki Ajony neutralizują bakterie odpowiedzialne za zapalenie i
krwawienie dziąseł, których konsekwencją mogą być choroby przyzębia. Ajona nie tylko radzi sobie z
bakteriami, ale i zmniejsza prawdopodobieństwo próchnicy, paradontozy i chorób przyzębia oraz
leczy afty.
Firma Dr.Liebe założona w 1866 roku w Dreźnie posiada w swoim dorobku jeszcze dwie inne pasty:
- www.aminomed.pl
- www.pearls-dents.pl
Ajona, jako 70 letnia pasta wpisuje się obecnie w najnowsze trendy, które zaczynają panować na
rynku kosmetycznym.
Pasty naturalne, bez konserwantów, bez barwników, bez fluoru z niskim stopniem ścieralności
(wrażliwość) oraz w nie plastikowej tubce są poszukiwane przez świadomych konsumentów.

Ajona wymyślona 70 lat temu jest Królową wśród past i dlatego musisz ją mieć na półce.
A sugerowana cena detaliczna to tylko 12-15 zł.
My nie obiecujemy, my to gwarantujemy od 70 lat konsumentom.
Ajona Polska
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