Zdrava usta,
zdravo telo

Ustna nega na
osnovi kisika

Znanost o ustni
negi na osnovi
kisika
Zdrava ustna votlina je
za zdravo telo ključnega
pomena. A kako lahko za
njeno naravno ravnovesje
najbolje poskrbimo?

Aktivni kisik

Naše telo je zelo inteligenten sistem.
Za njegovo dobro delovanje je
pomembno pravo ravnovesje, za katero
poskrbimo z ustrezno prehrano, dovolj
gibanja in počitka ter ne nazadnje tudi
s pravilno ustno higieno. Ste pripravljeni
na revolucijo v ustni negi?
V medicini je že stoletja znano, da ima kisik
skoraj na vsakem koraku procesa celjenja
ran zelo pomembno vlogo. In prav počasno
sproščanje kisika v ustih je skrivnost
izdelkov blue ®m.
Po navdihu narave je nizozemski ustni
kirurg Peter Blijdorp s svojo ekipo razvil
posebne klinično preizkušene izdelke za
ustno nego blue ®m, ki so odlični za vse,
ki pri svoji vsakodnevni negi zob in dlesni
prisegajo na najboljše, še zlasti za ljudi z
zobnimi vsadki in specifičnimi težavami
v ustih, kot so gingivitis, suha usta, afte
in parodontalna obolenja.
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slino, razgradi na vodikov peroksid in
kisik. Encim, ki povzroči to razgradnjo,
imenujemo glukoza oksidaza. V tem
procesu se vsebnost glukoze v medu
popolnoma spremeni, pri čemer
se izognemo vsem tveganjem, ki
povzročajo karies.

Aerobne in anaerobne bakterije
Glede na vlogo kisika lahko
bakterije razdelimo na dve
vrsti: aerobne bakterije, ki za
preživetje potrebujejo kisik, in
anaerobne, ki preživijo brez kisika.
Anaerobne (slabe) bakterije se
pojavijo pri okužbah. Če za primer
vzamemo ustno votlino, je večina
težav, ki se pojavljajo v ustih, kot
so karies, bolezni dlesni in zadah

alkoholov in za razliko
k zobni gnilobi. Dokazano je učinkovit
proti bakteriji Streptococcus mutans,
ki je povezana z nastankom zobne
gnilobe. Ksilitol v izdelkih blue ®m okoli
zob ohranja zaščitni sloj, s čimer
preprečuje nalaganje zobnih oblog
in prispeva k zaščiti in ohranjanju
sklenine.

Laktoferin
Ena izmed
glavnih sestavin
v izdelkih blue ® m
je tudi laktoferin,
beljakovina s
protimikrobnim
delovanjem, ki je naravno prisotna
v slini. Deluje spodbudno na imunski
sistem in ima protibakterijske,
protivirusne in protiglivične lastnosti.

Linija izdelkov za popolno
ustno nego na osnovi kisika
Usta, ki se nahajajo na začetku prebavne poti, so
za splošno zdravje ključnega pomena. Preizkusite
in spoznajte izdelke za ustno nego, ki so nastali z
navdihom narave.
Ustna voda
Sveža ustna voda za
vsakodnevno nego
zob in dlesni. Brez
alkohola in fluorida.

Ustna pena
Negovalna pena brez škodljivih
kemikalij. Odlična za čiščenje
ortodontskih aparatov, nevidnih
zobnih aparatov/opornic in
protez. Primerna tudi za hitro
čiščenje, kadar smo na poti, ali za
dodatno čiščenje med obroki.

Zobna pasta
Posebna zobna pasta z aktivnim kisikom
in medom za nego zob in dlesni.
S fluoridom ali brez.

Ustni gel*
Poseben gel, ki povečuje nasičenost tkiv
s kisikom. Idealen za nego ran po izdrtju
zoba, vgradnji zobnega vsadka ali pri
slabo prilegajoči se protezi in specifičnih
težavah v ustih, kot so periimplantitis,
parodontitis in gingivitis.

*samo za zobno ordinacijo

Prava receptura za nežno
nego zob in dlesni
4 koraki do dobrega ustnega zdravja

1.
2.
3.
4.

Zdravje zob in dlesni se začne z rednim, temeljitim
ščetkanjem zob in čiščenjem medzobnih prostorov.
Obolenja dlesni, kot so gingivitis in parodontalna

Izdelki blue ® m
za nežno nego pri:

▪ zobni gnilobi
▪ dentinski preobčutljivosti
▪ pred puljenjem in po njem
▪ parodontalnih obolenjih
▪ zadahu ▪ vzdrževanju
higiene okoli vsadkov
▪ suhih ustih

bolezen, so neboleča in jih lahko kaj hitro spregledamo,
zato načrtujte redne obiske zobozdravnika.
Zdrav življenski slog, ki zajema pravilno prehrano, fizično
aktivnost in počitek, dobrodejno vpliva na ustno zdravje. Vzdržujte ga.
Poskrbite za redno sproščanje, še posebej v obdobjih intenzivnega
stresa, saj boste s tem vplivali na zmanjšanje njegovega neizbeženga
vpliva na zdravje zob in dlesni.

Delati s strastjo
Od leta 1976 pa vse do danes je dr. Peter
Blijdorp vsadil več kot 10.000 zobnih vsadkov,
pri tem pa podrobno opazoval in spoznaval
učinke kisika na proces celjenja v ustih
po vsaditvi. Bil je eden prvih, ki je na tem
področju raziskoval zdravilne lastnosti kisika
in ga v svoji praksi poskušal uporabljati čim
širše. Pod njegovim vodstvom je skupina
nizozemskih zobozdravnikov, ustnih kirurgov
in implantologov zasnovala izdelke blue ® m.
Čeprav je že upokojen, še vedno zagnano
pomaga ljudem. Svojo strast in prizadevanja
je, kot specialist implantolog in idejni vodja
izdelkov blue ®m, prenesel na strokovno
ekipo, ki nadaljuje njegovo življenjsko delo
in sledi skupni viziji – ustvariti boljši, bolj
zdrav svet.
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