
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

tooth gel aloe vera & ginger 

Produktbeschrijving: 

Natuurlijke tandverzorging   

Onze natuurlijke tandpasta zonder fluoride zorgt 

voor hygiënische reinheid en bescherming de klok 

rond.  

Het reinigt grondig, maar zacht en is daarom 

ideaal voor gevoelige tanden. Het geeft een 

buitengewoon en langdurig gevoel van reinheid in 

de gehele mondholte.  

De verzachtende, antibacteriële en 

ontstekingsremmende ingrediënten zorgen voor 

een evenwichtige mondflora.  

Het bevat een mineraal dat van nature in onze 

tanden aanwezig is. Dit zorgt ervoor dat het 

tandglazuur wordt hersteld en de gevoeligheid 

van de tanden wordt verminderd. Bacteriën 

kunnen zich niet meer zo goed aan het oppervlak 

hechten en cariës wordt voorkomen. De kleur en 

glans van de tanden wordt verbeterd. Onze 

tandgel aloë vera & gember is geschikt voor het 

hele gezin. 

 

USP‘s: 

» Hygiënische reinheid en bescherming van de 

tanden 24/7  

» Zonder fluoriden 

» Zacht voor tanden en tandvlees  

» Uitzonderlijk & langdurig gevoel van reinheid  

» Zorg en welzijn voor de gehele mondholte  

» Frisse smaak met munt en gember  

» Geschikt voor de hele familie 

» Verpakkingen gemaakt van gerecycleerd 

materiaal 

 

Art.-Nr. 6236 

Inhoud: 100 ml 

ThT: na opening 12 Mnd 

 



 

Ingrediënten: 

» Aloë vera - vochtinbrengend, 

verzachtend 

» Gember - ontstekingsremmend, 

verzachtend 

» Hydroxyapatiet - natuurlijke 

remineralisatie van tanden, beschermt 

en herstelt 

» Lavendel - balancerend, antibacterieel  

» Citroen - reinigend, antiseptisch   

» Munt - verhelderend, verfrissend  

Gebruik:  

Breng een hoeveelheid hara naturals tooth gel 

aloe vera & ginger ter grootte van een erwt 

aan op de bevochtigde tandenborstel en poets 

de tanden en het tandvlees zoals gewoonlijk 

met ronddraaiende bewegingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendung: 

2 in 1 cleanser (mandelgroße Menge) mit 

angefeuchteten Fingern auf das Gesicht, Hals 

und Dekolleté auftragen und anschließend mit 

sanft kreisenden Bewegungen einmassieren. 

Danach mit Wasser gründlich abwaschen. 

 

Tipp: 

Zur täglichen Gesichtspflege empfiehlt es sich, 

den 2 in 1 cleanser mit unserem kleinen 

Reinigungshandschuh zu verwenden. 

Für alle Hauttypen geeignet. 

 

 

Workshop tip: 

Doe een kleine hoeveelheid op je 

vinger en wrijf over je tanden. Ga dan 

met je tong over je tanden. Het 

resultaat: een geweldig reinigend 

gevoel met merkbaar gladde tanden 

en een aangename smaak. 

 

Ingredients: 

Aloe Barbadensis Leaf Extract*, Glycerin, 

Sorbitol, Hydroxyapatite, Xanthan Gum, 

Zingiber Officinalis Root Oil, Mentha 

Arvensis Leaf Extract, Lavandula 

Angustifolia Flower Extract*, Citrus Limon 

Peel Extract*, Coco- Glucoside, Erythritol, 

Rebaudioside A, Olea Europaea Fruit 

Extract*, Acacia Senegal Gum, Benzyl 

Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Sodium 

Benzoate, Sodium Dehydroacetate, Algin, 

Citric Acid, Limonene, Linalool. *EN From 

organic farming. DE Aus biologischem 

Anbau. FR De culture biologique. NL Van 

bioligische teelt.  

 


