
SABIA QUE?

A sua saliva é essencial para proteger a sua boca, bem como a sua
saúde geral e bem-estar.

A saliva desempenha um papel importante na vida quotidiana; fornece uma
barreira protetora contra as bactérias que podem entrar no seu corpo pela
boca; ajuda a falar, mastigar, engolir, saborear e digerir os alimentos. Além
disso, ao regular o pH da boca, a saliva também protege a condição dos seus
dentes e gengivas.

À medida que envelhecemos, infelizmente a nossa saliva pode tornar-se
menos eficiente em neutralizar os ácidos que podem levar à placa dental e
cáries. O envelhecimento e a medicação também podem reduzir a quantidade
de saliva que produzimos e levar a uma sensação de “Boca Seca”, conhecida
clinicamente como Xerostomia.

TESTE:

Sofre de boca seca?

Esta constantemente com sede?

Tem dificuldade em engolir certos alimentos?

Tem mau hálito persistente?

Costuma acordar durante a noite com uma sensação
de secura?

Está a tomar medicamentos diariamente?

A sua dentadura é desconfortável?

Sofre regularmente de doenças ou infeções orais
(caries, úlceras, etc)?

 

Se selecionou vários destes pontos pode estar a sofrer de uma redução de saliva,
também conhecida como Boca Seca.

Consulte o seu médico,  dentista ou farmacêutico.

SAÚDE PROLONGADA DAS GENGIVAS E
CONFORTO DURADOURO PARA

GENGIVAS MADURAS E BOCAS SECAS.

Controlo Bioactivo da placa, tecnologica antioxidante

Quatro produtos exclusivos de higiene oral especialmente
formulados para complementar os fatores naturais de proteção
da saliva para manter sua boca hidratada, saudável, fresca e
confortável durante a sua vida.

A formulação de AnOxident boost:
Extrato de Proteína do Leite, Xilitol, Complexo Lactoferrina-
NFQ®

 

 
O programa AnOxident boost:
Para melhores resultados utilize em conjunto os produtos
AnOxident boost como o seu programa diário de higiene oral 
para ajudar a aliviar os sintomas e efeitos da boca seca,
melhorar a saúde das gengivas e fortalecer os dentes. 
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CAUSAS DA BOCA SECA

Existem inúmeros fatores que podem causar uma redução na
quantidade ou qualidade da saliva e, consequentemente,
perturbar os mecanismos antibacterianos de proteção da boca.

Medicamentos para a menopausa e envelhecimento
Radioterapia ou cirurgias da cabeça e pescoço
Doenças autoimunes, tais como síndrome de Sjögren
Doença de Parkinson
Artrite reumatoide

Mais de 1800 medicamentos comumente prescritos:
(antidepressivos, anti-histamínicos, anti-hipertensores,
anti-inflamatórios, anti-parkinsónicos, etc) levam à boca seca.
O stress e o processo de envelhecimento também podem
ser fatores de contribuição, bem como a respiração bucal, o
ressonar e as alterações hormonais.

CONSEQUÊNCIAS DA BOCA SECA

Como resultado da perda da hidratação natural, falar, mastigar
e engolir pode tornar-se difícil. A boca seca, e a consequente
diminuição da proteção salivar, também pode levar a uma série
de problemas orais significativos (mau hálito, placa dentária,
cáries, inflamação das gengivas, úlceras, retração gengival ou
até mesmo perda de dentes). Esses sintomas dolorosos e
angustiantes podem afetar gravemente a sua qualidade de vida,
a sua saúde e o seu bem-estar.

 

Promove um hálito fresco

Sabor suave: não pica, queima ou irrita
Ajuda a reduzir as bactérias causadoras da placa
Sem álcool, sem Lauril Sulfato de Sódio (agente espuma)
Contém Fluoreto (1500ppm) e Xilitol
Emita a ação da sua saliva

Recomendado por dentistas, médicos e farmacêuticos para uso prolongado, para
reforçar os seus mecanismos salivares, especialmente em caso de bocas maduras,
secas, doloridas ou sensíveis.

CONSELHOS PARA HIGIENE ORAL MELHORADA

Escove os dentes com AnOxident boost Pasta de dentes após cada refeição.
Para ajudar a limpar os detritos e a alcançar as partes perdidas após escovar,
boceje bem a boca com AnOxident boost Elixir Oral, sem necessidade de
bocejar com água. Pode também utilizar o AnOxident boost Elixir Oral a
qualquer hora do dia para uma maior frescura e hidratação da boca.
Uso diário recomendado.AnOxident boost Pasta de

Dentes 75ml

AnOxident boost Spray Oral
50ml

AnOxident boost Gel Oral
50g

AnOxident boost Elixir Oral
300ml

  

  

1 EM CADA 5 ADULTOS SOFRE DE BOCA SECA

Alivia imediatamente a sensação de boca seca
Forma uma camada húmida sobre as gengivas secas, língua e
palato
Promove um hálito fresco
Emita a ação e sensação da sua saliva
Capaz de promover até 8 horas de conforto

Recomendado por dentistas, médicos e farmacêuticos para uso prolongado para
qualquer pessoa que sofra de falta de saliva e portadores de dentaduras.

 

CONSELHOS PARA UM CONFORTO DURADOR E BOCA HIDRATADA
  

Utilizando o dedo, aplique uma gota do tamanho de uma ervilha de
AnOxident boost Gel Oral generosamente na gengiva, língua e palato,
especialmente à noite. Alternativamente, durante o dia pulverize a boca com
AnOxident boost Spray Oral sempre que necessário. Pode também aplicar o
Gel Oral sob as dentaduras para ajudar na sua adesão e um maior conforto.

  

    HIGIENE ORAL

  SUBSTITUTOS DA SALIVA
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