
Odlično! • Za vsakodnevno ustno nego 
• Pri parodontalnih težavah • Pri negi zobnih vsadkov



• Edinstvena sestava, velika koncentracija naravnega kisika

• Popolna zaščita za zobe in zobne vsadke

• Temeljito odstranjevanje bakterij

• Izjemni balzam za dlesni 

• Učinkovita skrb za svež dah

• Krepitev imunskega sistema 

• Preprečevanje parodontitisa in periimplantitisa

Zobna pasta & ustna voda & ustni gel 

Izdelke Bluem je zasnovala skupina  
implantologov, ustnih kirurgov in zobozdravnikov.

Naravni kisik



V izdelkih Bluem je velika koncentracija kisika, ki je delno 
pridobljen  iz encimov medu. Med v zobni pasti in ustni vodi 
Bluem dodatno pomaga pri postopnem sproščanju kisika 
ob stiku paste ali ustne vode s slino. Ta proces se imenuje 
oksidacija glukoze. Kisik v zobni pasti prodre v tkiva, kjer 
je potreben. Mesta okoli zob in vsadkov se tako ohranjajo 
čista, brez škodljivih bakterij. 

 ČISTI KISIK, ki se v medicini uporablja že več kot 100 
let. Pozitivno deluje pri čiščenju in vzdrževanju zdravja zob, 
dlesni in vsadkov. Ni zdravila, ki bi tako učinkovito delovalo 
pri zdravljenju oz. celjenju kot kisik. Je bistven za zdravje in 
osnova za ohranjanje celičnih struktur v človeškem telesu. 
Poleg celjenja ima kisik tudi močan antibakterijski učinek.

 ENCIMI MEDU. Aktivne sestavine prihajajo iz encimov 
medu, ki imajo antiseptični, dezinfekcijski in protivnetni 
učinek. Med ima močan in širok spekter antibakterijskega 
delovanja, tako da je primeren za protivnetno zdravljenje 
parodontalne bolezni.

 BREZ FLOURIDA. Izdelki Bluem ne vsebujejo flourida, kar 
zmanjša možnost poškodbe vsadka. Velika koncentracija 
flourida v običajnih zobnih pastah lahko  
poškoduje titanijevo plast vsadka.

Glavne značilnosti izdelkov Bluem:
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Zobna pasta in ustna voda 
Bluem imata nevtralni pH. Ne 
vsebujeta agresivnih čistilnih 
sestavin in fluorida, ki bi lahko 
poškodoval titanijevo plast na 
vsadku. Sta nežni do zob, dlesni 
in vsadkov. 

Ustni gel Bluem sprošča občut-
no več naravnega kisika kot 
zobna pasta Bluem ter pozitivno 
učinkuje na zdravljenje mehkih 
tkiv okoli zob in vsadkov.

Primeren za uporabo pri 
periimplantitisu, parodontitisu, 
gingivitisu, perikoronitisu, aftah 
in ranah ter po ekstrakcijah.


