
СЕРИЯ ЗА УСТНА ХИГИЕНА С ПОМОРИЙСКА ЛУГА

Серия срещу кървящи венци, възпаления на устната кухина и лош дъх в устата, с бърз и мощен ефект! 
Пародонтозата е лечима с ефективната реминерализация на тези природни продукти! Предпазва от развитие на кари-
ес. Заздравява и предпазва венците от кървене и цялата устна кухина от инфекции. Подходяща е за всички възрасти.  
Кажете Stop на пародонтозата с успешната и пълна грижа за устна кухина с черноморска луга. 
Продуктите за устна хигиена не съдържат никакви вредни съставки. Не съдържат: флуориди, мента, захари, консерван-
ти, алергени, синтетични оцветители, триклозан, хлорхексидин, пероксиди, сорбитол, алкохол, глицерин. 

Серията включва: Паста за зъби, Разтвор- концентрат за устна кухина и Гел за масаж на венците.

ЧЕРНОМОРСКАТА ЛУГА е краен продукт при солодобива. Получава се от рапата /езерна вода/ на Поморийското и 
Бургарското солено езеро, след изпаряване на водата в солниците и кристализиране на солта. Тя остава над соления 
пласт като гъста течност с жълтокафяв до розов цвят и лек мирис на море

Лугата има  богат минерален и биологичен състав, притежава силно противовъзпалитено действие и успешно се из-
ползва при стоматологични заболявания. Преобладава съдържанието на магнезий, натрий, калций, хлор, бром, сулфа-
ти, хидрокарбонати, много микроелементи, органични вещества и др. 

Активни съставки: калциев глицерофосфаг, черноморски минерали и водорасли, маг-
незиеви соли, етерично масло от грейпфрут, екстракти от смрадлика, салвия, лайка и 
магданоз. Не съдържа: флуорид, мента, захари, консерванти, алергени, синтетични оц-
ветители, триклазан, хлорхексинид, пероксиди, сорбитол, алкохол, глицерин SLS & SLES 
и PEG.

Описание: Гел паста за зъби за ежедневна употреба. 100% натурален продукт. Доставя 
усещане за свежест и чистота. Високо съдържание на магнезий, богатият микроелемен-
тен състав на черноморската луга, богат на разтворим калций и фосфати и активните 
фитосъставки подпомагат реминерализацията на зъбите, предпазват от развитие на 
кариес, заздравяват зъбния емайл, предпазват от отлагане на плаки, избелват зъбите, 
заздравяват и предпазват венците от кървене, предпазват лигавицата на устната кухина 
от възпаления, а меките абразивни частички предпазват зъбния емайл от увреждане. 

Инструкции за употреба:  Част от пастата се поставя на подходяща четка и зъбите и 
венците се почистват чрез лек масаж в продължение на 2-3 мин. Изплаква се обилно 
с вода. При кървящи венци е поръчително допълнително изплакване с Разтвор-кон-
центрат за устна кухина и намазване с Гел за устна кухина, от същата серия - съгласно 
инструкциите им за употреба.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients/(INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, 
Hydrated silica, Cocamidopropyl betaine, Citrus grandis oil, Xanthan gum, Calcium glycerophosphate, Carum 
petroselinum extract, Cotinus goggygria extract, Salvia officinalis extract, Chamomilla recutita extract, THEOBROMA 
CACAO EXTRACT , CITRUS AURANTIUM BERGAMIA OIL, Stevia rebaudiana leaf extract.

Паста за зъби с 
поморийска луга 

Натурални продукти без флуор и парабени

Активни съставки: черноморски минерали и микроводорасли, магнезиеви соли, 
екстракт от мента, екстракт от стевия. 100% ПРИРОДЕН СЪСТАВ, БЕЗ КОНСЕРВАНТИ, БЕЗ 
ОЦВЕТИТЕЛИ, БЕЗ ЗАХАРИ

Описание: Концентрат – Разтвор за устна кухина, с черноморска луга, за жабурене и за 
гаргара. При кървящи венци, възпаления в устната кухина и гърлото и лош дъх в устата. 
Предназначен за юноши, жени и мъже от всяка възраст. Прилага се чрез разреждане с 
вода. Подходящ е за лица с чувствителна и ранима лигавица на устната кухина и склонни 
към кървене на венците. Приложим е продължително време, в течение на цялата 
година, независимо от сезона. Не съдържа консерванти, оцветители, захари. Съдържа 
черноморска луга, която има минерализиращо и противовъзпалително действие, 
задравява и предпазва от кървене венците, подпомага клетъчната регенерация. 
Обогатена е с екстракт от мента и натурален трапезен подсладител - екстракт от стевия.

Инструкции за употреба: В мерителната капачка разтворът-концентрат се разрежда 
с вода в съотношение от 1:1 до 1:10, в зависимост от индивидуалното усещане. 
Жабуренето/гаргарата продължава от 2 до 6 мин. Не се изплаква с вода и не се 
консумират храни и напитки до 30 мин след жабурене.
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

Състав/Ingredients (INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, 
Mentha piperita extract, Stevia rebaudiana leaf extract.

Разтвор-концентрат 
за устна кухина с 
поморийска луга



Активни съставки: черноморски минерали и микроводорасли, магнезиеви соли, 
ментово масло, екстракт от смрадлика, салвия и лайка, витамин Е, екстракт от стевия.

Описание: Гел за масаж на устна кухина– за намазване на венците. При кървящи венци, 
възпаления в устната кухина и гърлото и лош дъх в устата. Предназначен за юноши, 
жени и мъже от всяка възраст. Подходящ e за лица с чувствителна и ранима лигавица 
на устната кухина и склонни към кървене венци. Приложим е продължително време, 
в течение на цялата година, независимо от сезона. Има 100% природен състав. Не 
съдържа консерванти, оцветители, захари. 

Инструкции за употреба: Част от гела се нанася с чист пръст върху измитите венци и 
зъби. Остава се да престои 5-10 мин. Изплаква се обилно с Разтвор-концентрат за устна 
кухина, от същата серия или с вода. Прилага се сутрин и вечер 3-4 пъти седмично. 
Инструкции за съхранение: В хладни, сухи и проветриви помещения от 5ОС до 25ОС.

За постигане на по-добър и дълготраен ефект, използвайте в комбинация с останалите 
продукти от серията за устна хигиена.

Състав/Ingredients/(INCI): Aqua, Magnesium chloride, Magnesium sulfate, Sodium chloride, Potassium chloride, 
Cotinus goggygria extract, Salvia officinalis extract, Chamomilla recutita extract, Xanthan gum, Mentha arvensis oil, 
Stevia rebaudiana leaf extract, Tocopheryl acetate.

Гел за устна кухина с 
поморийска луга

Натурални продукти без флуор и парабени СЕРИЯ ЗА УСТНА ХИГИЕНА С ПОМОРИЙСКА ЛУГА


