ZENDIUM EXTRA FRESH
Tandpasta med enzymer, proteiner, fluor og xylitol.

Anvendelse:

Som tandpasta.

Egenskaber:

Zendium Extra Fresh er en patenteret tandpasta med enzymer og colostrum (mælkeprotein) som styrker mundens naturlige forsvar. Zendium Extra Fresh tandpasta er udviklet til
at give frisk ånde og har en stærk smag af mint.
Zendium Extra Fresh indeholder fluorid (0,15% F-), som sammen med enzymer,
colostrum og xylitol giver ekstra beskyttelse mod cariesangreb.
Zendium Extra Fresh indeholder mildt slibemiddel, som skåner tandemaljen.
Skummer mildt uden SLS, hvilket gør Zendium velegnet til selv de mest følsomme munde.

Udseende:

Hvid pasta

Brugsanvisning:

Min. 2 cm pasta ”stribe” på tandbørste til børstning af tænderne i minimum 2 minutter

Slibeværdi:

Middel slibende

pH-værdi:

pH-værdi: 6
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INCI deklaration:

Zendium Extra Fresh

Ingredients:

Virkemåde

Aqua

Opløser andre ingredienser

Hydrated Silica

Slibemiddel

Xylitol

Smagsforstærker

Sorbitol E-42

Sødestof

Glycerin E-422

Forbedrer konsistensen/fugtighedsbevarende

Hydrogenated Starch
Hydrolysate

Fugtighedsbevarende

Steareth 30

Tensid/lavtskummende

Aroma

Mintblanding

Xanthan Gum

Fortykkelsesmiddel

Chondus Crispus
Extract

Konsistens, fortykkelsesmiddel

Disodium Phosphate

pH-regulerende

Sodium Fluoride
(1500 ppm F-)

Fluor

Amyloglucosidase

Enzymsystemet

Zinc Gluconate

Modvirker dårlig ånde

Sodium Saccharin

Sødestof

8

9

10

11

12

13

14

ZENDIUM EXTRA FRESH
Citric Acid

pH-regulering

Sodium Benzoate E-211

Konserveringsmiddel

Glucose Oxidase

Enzymsystemet

Potassium Thiocyanate

Medvirker I lactoperoxidasesystemet

Lysozyme

Enzym proteinsystemet ( Virker antibakterielt – findes naturligt i spyttet)

Colostrum

Mælkeprotein

Lactoferrin

Enzym proteinsystemet (Virker antibakterielt - findes naturligt i spyttet)

Lactoperoxidase

Enzymsystemet

CI 77891

Titaniumdioxid/giver hvidhed

Emballage:

15 ml plast
50 ml plast
75 ml i ståtube i plast
Sorteres som plastmateriale

Lagring/Holdbarhed:

Holdbarhed efter åbning er: 6 måneder. Ved kølig og tør opbevaring
holdbarheden uåbnet minimum 2,5 år fra produktionsdato.

Anbefalinger ved specifikke fødevareallergier
Zendium har været på det danske marked siden 1980. Zendium er tilsat lysozym, der stammer fra æg og laktoferrin,
der stammer fra mælk. Begge proteiner er tilsat i meget lave koncentrationer i Zendium, så risikoen for en allergisk
reaktion er meget lav, selvom du måske har en allergi.
Hvis en ny bruger af Zendium med allergi overfor mælk / æg / protein ønsker
at prøve Zendium, anbefaler vi forsigtighed.
Der er ofte forvirring mellem forskellige typer af mælkeallergi,
vær derfor opmærksom på følgende:
•

For forbrugere med laktoseintolerance kan Zendium anvendes, fordi koncentrationen
af laktose er ekstremt lav, og tandpastaen ikke indtages.

•

For brugere, der har en anden type mælkeallergi eller en ekstrem mælkeallergi,
anbefales det ikke at bruge Zendium.

•

For børn med mælkeallergi anbefaler vi ikke at bruge Zendium.

