
Bijzonder waardevolle bestanddelen voor 
de gezondheid van uw mond en tanden 
Water (Aqua*) - Basis 
MANC® (ZEOLITE*) - Bindt irriterende en schadelijke stoffen 
en remt zo ontstekingen en elimineert onaangename geurtjes. 

Silica (SILICA*) - Verwijdert tandplak of tandsteen van het 
tandoppervlak door de schurende/polijstende werking. Gaat 
verkleuringen en plaque tegen. 

Glycerine (GLYCERIN*) - Is een bestanddeel van de huid 
en wordt daardoor goed verdragen, is hydraterend en 
ondersteunt de huidbarrière, om bijv. vochtverlies of lichte 
irritaties te bestrijden. Deze stof reinigt en beschermt de 
mondholte en de tanden. 

Xylitol (XYLITOL*) - Behoudt de vochtbalans, heeft een 
verzorgend en reinigend effect, verwijdert tandaanslag, 
werkt preventief tegen cariës, is antibacterieel; bevordert de 
speekselvorming zodat een zuur klimaat in de mond wordt 
voorkomen en de vorming van tandplak wordt vertraagd. 

Xanthaangom (XANTHAN GUM*) - Geeft de tandpasta 
consistentie, structuur en stabiliteit. 

Natriumbicarbonaat (SODIUM BICARBONATE*) - 
Verwijdert tandplak en tandsteen van het tandoppervlak, 
heeft een polijstende werking, reinigt en beschermt de 
mondholte en de tanden. 

Groenemuntolie (MENTHA VIRIDIS LEAF OIL*) – Aange-
name muntsmaak, fris gevoel tijdens en na het poetsen. 

Grapefruitolie (CITRUS GRANDIS PEEL OIL*) - Aangename 
fruitsmaak, licht fris gevoel tijdens en na het poetsen. 

Citroenolie (CITRUS LIMON PEEL OIL*) - Heeft een sterke 
antibacteriële, schimmeldodende en antivirale werking. 

Vitamine E (TOCOPHEROL*) - Beschermt de cellen van 
de huid tegen vrije radicalen, bouwt een celbescherming 
op, ondersteunt de regeneratie van de huid en helpt het 
mondslijmvlies te verbeteren. 

* INCI _ Internationale nomenclatuur van cosmetische bestand-
delen (afkorting INCI uit het Engels: International No-
menclature of Cosmetic Ingredients) verwijst naar een 
internationale richtlijn voor de correcte vermelding van 
de bestanddelen (Ingredients) van cosmetica. 

DE NIEUWE 
DIMENSIE 

Medisch hulpmiddel voor de natuurlijke preventie 
en behandeling van halitose door reductie van 
stoffen die ontstekingen en een slechte adem 
veroorzaken. Vermindert zo het ontstaan van 
onaangename geurtjes in de mond. Met extra 
citroen. 

Bij een verhoogde concentratie van 
de volgende stoffen: 
• ammoniumhoudende

verbindingen
• histamine
Aanbevolen door tandartsen! 

DE IDEALE COMBINATIE VAN WERKZAME STOFFEN 

Wij geven u graag persoonlijk advies - neem contact met ons op! 

ZeoDetox B.V. 
Lireweg 11 
7051 HW Varsseveld  
info@zeodetox.com 
www.zeodetox.com 

NATUURLIJKE 
TANDPASTA 
• betrouwbaar
• revolutionair
• uniek
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VOOR HET HELE GEZIN VEGANISTISCHE 
NATUURCOSMETICA 

KLINISCH BEWEZEN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn veel tandpasta's: mooi wit, lekker van 
smaak, rijk aan chemische toevoegingen en 
met een hele reeks gezondheidsclaims. 

DENTURA 
MED© 

DENTURA 
MED© 

SENSITIV 

SENSITIV 

IS GEWOON ANDERS 

Kleur: 
onbewerkt 

Smaak: 
natuurlijk 

Combineert de ontstekingsremmende en 
zachte werking van clinoptiloliet-zeoliet 
(MANC®) met waardevolle oliën, vitaminen en 
mineralen. 

Langdurig wittere tanden en gezond tandvlees 
door mild werkende MANC®- poetsdeeltjes, 
met een aantoonbaar lage RDA-waarde en 
een optimaal reinigingseffect. 

! zachte tandverzorging 
! gezond tandvlees 
! voorkomt cariës en plaque DENTURA 

SENSITIV 

+vitamine E 

Bestanddelen: 
bijzonder 
waardevol 

Bij de productie wordt bewust 
afgezien van: menthol, fluoride, 

oppervlakteactieve stoffen, 
parabenen en microplastics. 

De nieuwe generatie mond- en 
gebitsverzorging, uit de apotheek 
van Moeder Natuur! 

! bevordert gezond tandvlees en 
gezonde tanden 

! versterkt de natuurlijke barrière van 
het mondslijmvlies en voorkomt 
ontstekingen 

! maakt overgevoelige tanden minder 
gevoelig voor pijn en werkt tegen 
bloedend tandvlees 

! voor het hele gezin 
vanaf de 1e tand 

DENTURA 
MED© SENSITIV 

overtuigt door een 
unieke combinatie van 
werkzame stoffen. VEGANISTISCHE 

NATUURCOSMETICA 

DENTURA MED©  


