De RetarDEX producten
RetarDEX mondspoeling.
De spoeling is verkrijgbaar in flacons van 500 ml en 250 ml.
Het bevat geen kunstmatige zoetstoffen en geen suiker en
wordt geleverd met een zakje pepermuntsmaak. Dit biedt de
mogelijkheid voor een mondspoeling met of zonder mintsmaak.

RetarDEX orale verzorgingsproducten zijn sterk geavanceerd
en wetenschappelijk onderzocht.
De tandpasta, orale spoeling en spray zijn speciaal geformuleerd
en ontwikkeld door tandheelkundige deskundigen om patiënten
er van te verzekeren dat ze een zo fris mogelijke adem en een
gezonde mond hebben.

Cadio Tongschraper
RetarDEX orale spray.
De spray is alcoholvrij, heeft een frisse mintsmaak
en wordt geleverd in een kleine compacte drukpompspray,
waardoor het makkelijk is voor gebruik onderweg.

Het vertrouwen van
een frisse adem

RetarDEX tandpasta.
De tandpasta verwijdert bij regelmatig poetsen de dagelijkse
aanslag die door thee, koffie, rode wijn en tabak wordt
veroorzaakt waardoor de tanden witter worden.
De tandpasta bevat geen dierlijke toevoegingen
en is goedgekeurd door de Vegetarian Society in Engeland.
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RetarDEX:
Winner of the Best Dental Product.
FHM Grooming Awards 2000.

EFFECTIEVE HULP BIJ BEHANDELING
VAN SLECHTE ADEM
EN TANDVLEESPROBLEMEN

Onafhankelijk tandheelkundig onderzoek heeft aangetoond dat
orale halitosis in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door
anaërobe bacteriën in de mond die vooral op het dorsale
gedeelte van de tong leven. Onder bepaalde omstandigheden
in de mond, zetten deze bacteriën de productie in gang van een
overmatige hoeveelheid vluchtige zwavelverbindingen (VZV’s)
die kan leiden tot een onaangename geur en die vaak tandplak
en/of tandvleesziektes veroorzaakt.
Slechte adem kan ook een sociaal probleem worden. Het is
onprettig ook voor anderen, het zorgt vaak voor een gebrek
aan zelfvertrouwen en kan problemen met relaties geven.

De RetarDEX orale verzorgingsset
Deze bestaat uit een tandpasta, een mondspoeling
en een mondspray. Al deze producten bevatten het actieve
ingrediënt CloSYS II (gestabiliseerde Chlorine Dioxide).

De werking van RetarDEX

Zelfs in de schoonste mond
worden reukveroorzakende moleculen, bekend als vluchtige zwavelverbindingen (VZV’s ), voortdurend
aangemaakt door de natuurlijke

Wat onderscheidt RetarDEX van andere orale
verzorgingsproducten
• CloSYS II, de formule die gebruikt wordt bij de
RetarDEX producten, zorgt dat de vluchtige
zwavelverbindingen worden opgelost en de pathogene
bacteriën gedood. Zo wordt hetprobleem bij de bron
aangepakt.

afbraak van bacteriën en de
vernieuwing van menselijke cellen.
Gewone tandpasta’s en mondspoelmiddelen maskeren slechte
adem slechts met een aangename en

• Veel mondspoelmiddelen bevatten alcohol. RetarDEX
mondspoeling is alcoholvrij en is daarom vriendelijker
voor het tandvlees.
• RetarDEX is pH neutraal waardoor de oppervlakte van
de tanden niet wordt aangetast.

sterkere geur of smaak. De VZV’s en
de bacteriën die de slechte adem
veroorzaken zijn nog steeds aanwezig.

• Gewone mondverzorgingsmiddelen maskeren slechte
adem voor korte tijd. RetarDEX zorgt voor een frisse
adem gedurende de hele dag.

Het ingrediënt Chlorine Dioxide in
RetarDEX tandpasta, mondspoeling
en spray breekt de moleculaire
verbindingen wèl af waardoor de
reukveroorzakende VZV’s en bacteriën volledig worden vernietigd.

• De meeste tandpasta’s bevatten sodium lauryl sulfaat,
een schuimend poetsmiddel. RetarDEX tandpasta bevat
dit middel niet en schuimt daarom niet.
Hierdoor kunnen de tanden langer gepoetst worden;
veel tanddeskundigen geven hieraan de voorkeur.

Regelmatig gebruik van de
RetarDEX orale verzorgingsset zorgt
voor schonere tanden, een gezondere
mond en een frisse adem.

RELATIVE DENTAL ABRASION TEST OF
10 LEADING TOOTHPASTES IN THE USA
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