
 

 

ANTIOKSIDANTU   GLIKOZES KONTROLE; ZOBU UN SMAGANU AIZSARDZĪBA 

Patentēta  LF-NFQ® un DUOX sistēma. 

 

DUOX sistēma darbojas kā barjera, kas neitralizē  ūdeņraža peroksīdu, kas tiek ražots 

palielinātas siekalu glikozes daudzuma gadījumā.  Produkti satur bioloģiski aktīva piena un 

augu Ekstraktus ar E vitamīnu, C vitamīnu, Glutationu un minerālvielām, fluoru, ksilītu un 

laktoferīnu-NFQ®.  

Īpaši piemērots cilvēkiem ar mutes higiēnas problēmām, kas saistītas ar:  

• Diabētu  

• Uzturu, kas bagāts ar glikozi 

Glikozes pārpalikums mutē var iznīcināt mutes vides svarīgākos aizsargfaktorus, izraisīt 

neveselīgu līdzsvaru  mutes vidē, kā rezultātā var rasties kariess un smaganu slimības. Šī 

problēma īpaši skar diabēta slimniekus, jo siekalās notiek pārmērīga glikozes ražošana, kas var 

izraisīt smagas smaganu slimības, periodontītu un paaugstinātu zobu zaudēšanas risku. 

AnOxident balance piedāvājums ietver 4 medicīnisko ierīču produktus (CE), kas ir unikāli 

veidoti un satur bioaktīvus piena un augu ekstraktus. Ir klīniski pierādīts, ka šie produkti  regulē 

glikozes līmeni mutē, palielina antioksidantu aktivitāti un atbalsta  mutes vides dabisko 

līdzsvaru. 

   4 vienkārši soļi, lai noturētu veselīgāku mutes vidi bez glikozes 24 stundas dienā:  

1. solis -  pēc katras ēdienreizes iztīriet zobus ar AnOxident balance Zobu pastu, 

 2. solis – pēc zobu tīrīšanas izskalojiet muti ar  AnOxident balance Mutes skalojamo šķīdumu, 

3. solis -  dienas laikā liekās siekalu glikozes kontrolei  uz zobiem un smaganām, lietojiet  

AnOxident balance  Mutes aerosolu        

4. solis – nakts laikā glikozes līmeņa kontrolei, uz mēles un smaganām  uzklājiet AnOxident 

balance Mutes gēlu.  Ieteicams lietošanai arī zem protēzēm.   

 

1.SOLIS - AnOxident balance Zobu pasta - 75ml. Patentēta formula, kas apvieno piena un 

augu ekstraktu stipro iedarbību ar klīniski pārbaudīto DUOX sistēmu. Rezultātā ātri tiek 

atjaunots mutes dabiskais pH līdzsvars, paaugstināts antioksidantu līmenis un samazināts 

siekalu glikozes pārpalikums, efektīvi un ātri samazinot periodonta ietekmi uz zobiem un 

smaganām. Optimālai iedarbībai AnOxident balance Zobu pasta nesatur putojošas vielas, tai ir 

maiga garša un sastāvdaļas ir viegli panesamas.  

Lietošanas norādījumi: Tīriet zobus ar pastu 2 min pēc katras ēšanas reizes un pirms 

gulētiešanas. Pēc tam izskalojiet muti ar AnOxident balance mutes skalojamo šķīdumu. Lieko 

šķidrumu izspļaujiet. Bērniem lietot zirņa izmēra pastas daudzumu, uzraugošās personas 

klātbūtnē. Īpaši ieteicams, lai kontrolētu periodonta problēmas, kas saistītas ar cukura diabētu 

saistītās glikozes daudzumu ražošanu siekalās. Izvairieties no norīšanas. 

 

2.SOLIS - AnOxident balance Mutes skalošanas līdzeklis - 300ml. Izgatavots, 

izmantojot  patentētu bioaktīva piena un augu ekstraktu maisījumu, kas uzlabo siekalu dabiskās 

aizsardzības sistēmas. Nodrošina svarīgākos antioksidantus un samazina periodonta problēmas, 

kas saistītas ar siekalu glikozes pārpalikumu uz zobiem un smaganām. Patīkamas garšas 

sastāvs, kas  ietver DUOX sistēmu. Šī sistēma palīdz uzturēt mutes dabisko pH līdzsvaru, 

veicina mutes veselību, svaigumu un komfortu. Sastāvā nav  mentola un alkohola. Neizraisa 

dedzināšanas sajūtu. 

Lietošanas instrukcijas: Pēc AnOxident balance zobu pastas lietošanas, izskalojiet muti ar 

AnOxident balance mutes skalojamo līdzekli. Atkārtojiet to jebkurā dienas laikā, lai iegūtu 

mutes svaigumu un komfortu. Lai panāktu maksimālu efektu, izspļauj lieko šķidruma 

daudzumu. Neskalot muti ar ūdeni. Īpaši ieteicams, lai  kavētu un mazinātu ar diabētu 

saistītās, liekā siekalu glikozes ietekmi uz periodontālām slimībām. Nav piemērots bērniem 

līdz 6 gadu vecumam. Ja nepieciešams, nodrošiniet bērnu uzraudzību skalošanas laikā.  

Izvairieties no norīšanas. 

 

3.SOLIS - AnOxident balance Mutes kopšanas aerosols - 50ml.  

Bagātināts ar bioaktīviem piena un augu ekstraktiem apvienojumā ar klīniski pārbaudītu DUOX 

sistēmu.  

 



Šī unikālā medicīnas ierīce (CE) neitralizē siekalu glikozes pārpalikuma ietekmi uz mutes vidi, 

un palielina antioksidantu līmeni mutē.  

Regulāri lietojot dienas laikā, AnOxident balance Mutes aerosols  veido barjeru  siekalu 

glikozes pārpalikumiem.  

-Ar minerālvielām bagāts sastāvs  palīdz nodrošināt mutes dobuma mitrumu, veicina mutes 

veselību un komfortu, kā arī saglabā mutes vidi  mitru un svaigu. 

-Īpaši ieteicams, lai  kontrolētu ar diabētu saistītās pārmērīgās siekalu glikozes daudzumu  

mutē, kā arī, lai novērstu sausās mutes veidošanos.  

Lietošanas instrukcijas: kārtīgi izsmidzināt šķīdumu uz smaganu virsmas  un mēli tik bieži, 

cik nepieciešams dienas laikā. Pēc lietošanas nomazgājiet earosola sprauslu, ja tā nonāk saskarē 

ar mutes dobuma virsmām. 

 

4.SOLIS - AnOxident balance Mutes kopšanas gēls - 50gr. Bagātināts ar bioaktīviem 

piena un augu ekstraktiem, un klīniski pārbaudītu DUOX sistēmu. Nomierinošs mutes gēls, kas  

neitralizē siekalu glikozes pārpalikumus naktī, palielina antioksidantu iedarbību un atbalsta  

mutes dabisko līdzsvars. Gēla viskozā struktūra nodrošina barjeru pret siekalu glikozes 

pārpalikuma perorālo iedarbību.  

Lietojot pirms gulētiešanas, AnOxident balance mutes kopšanas gēls nodrošina barjeru, kas 

palīdz novērst siekalu glikozes uzkrāšanos  uz zobiem un ap tiem, tieši nakts laikā . Turklāt, 

sastāvā esošie  mitrinātāji visu nakti eļļo mutes virsmas, tādejādi uzlabojot komfortu un sajūtu 

mutē, un palīdzot mazināt ar diabētu saistīto mutes sausumu.  

Lietošanas norādījumi: Ar tīru pirkstu, pirms gulēšanas, bagātīgi uzklājiet mutes gēlu uz  

smaganu augšējās un  un apakšējās daļas, un arī mēlei. Atkārtojiet nakts laikā ja vēlaties, īpaši, 

ja sajūtat mutes sausumu. Neskalot! Piemērots arī lietošanai zem protēzēm. Var izmantot dienas 

laikā, lai kontrolētu siekalu glikozes pārpalikuma ietekmi uz periodontu,  starp zobu tīrīšanas 

reizēm.  

Tikai orālai lietošanai! Satur piena Olbaltumvielas! Konsultējieties ar savu ārstu pirms 

lietošanas, ja ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām. Pēc lietošanas aizveriet vāciņu.  

Partijas numuru un derīguma termiņu skatīt uz  iepakojumu.  

 

SASTĀVDAĻAS: AnOxident balance Zobu pasta sorbīts, silikāts, glicerīns, nātrija 

monofluorofosfāts 1,14% w / w (1500 ppm fluora jonu), Icoceteth, Ksilīts, aromāts (Linalool, 

d-Limonene), Ūdens, hidroksietilceluloze, titāna dioksīds, celulozes sveķi, piena Olbaltumvielu 

ekstrakts , nātrija benzoāts, nātrija saharīns, Cucumis Melo, piena substrāts, Apo Lactoferrin-

NFQ®, Lactoferrin-NFQ®.    

AnOxident balance Mutes Skalojamais šķīdums  

Ūdens, propilēnglikols, ksilīts, nātrija monofluorofosfāts 1,14% w / w (1500 ppm fluora jons), 

poloksamērs, nātrija benzoāts, hidroksi-etilceluloze, piena Olbaltumvielu ekstrakts, Cucumis 

Melo, piena substrāts, Lactoferrin-NFQ®, Apo Lactoferrin-NFQ®, Aloe Barbadensis lapu 

pulveris, Aroma (Linalool, d-Limonene), CL42090 .  

 

AnOxident balance Mutes kopšanas Aerosols  

Ūdens, naltitols, sorbitols, ksilīts, hidroksietilceluloze, nātrija benzoāts, kālija sorbāts, kālija 

hlorīds, nātrija etilparabēns, nātrija propilparabēns, nātrija monofluorfosfāts 0,114% w / w (150 

ppm), dikalija fosfāts, kalcijs hlorīds, nātrija saharīns, piena Olbaltumvielu ekstrakts, Cucumis 

Melo, Apo Lactoferrin-NFQ®, Lactoferrin-NFQ®, piena substrāts, magnija hlorīds.  

 

AnOxident balance Mutes kopšanas Gēls  

Ūdens, glicerīns, sorbitols, maltīts, ksilīts, butilēnglikols, nātrija poliakrilāts, poliakrilskābe, 

hidroksietilceluloze, piena olbaltumvielu ekstrakts, Cucumis Melo, Apo Lactoferrin-NFQ®, 

Lactoferrin-NFQ®, piena substrāts, Aloe Barbadensis lapu pulveris. 

AnOxident balance  formulu rekomendē un iesaka  Diabēta ārsti, Ģiemenes ārsti un 

Zobārsti, lai kavētu un mazinātu periodonta problēmas, ko izraisa siekalu glikozes 

pārpalikuma uzkrāšanās uz zobiem un smaganu virsmām.  AnOxident balance produkti ir 

Medicīnas Ierīces, kas īpaši paredzētas diabēta mutes kopšanai 

 


