
A HELYES FOG- ÉS SZÁJHIGIÉNÉ

Ahol nincs foglepedék, ott nincs
sem fogszuvasodás, sem ínysor-
vadás. Ezért javasolják a fogorvo-
sok, hogy a fogakat minden étke-
zés után mossuk meg, de legalább
naponta kétszer. A helyes fogmo-

sási technikát min-
denkinek magának
kell megtalálnia –
az viszont fontos,
hogy mindig a pi-
rostól (a fogínytôl)

a fehér (a fogak) felé történjen a
tisztítás, hogy a fogíny meg ne sé-
rüljön. Ugyanolyan fontos a fo-
gak közének célzott tisztítása is. 
És végül a kiegyensúlyozott táplál-
kozás is fontos szerepet játszik fo-
gaink épségének megôrzésében.
A felmérések szerint a helyes száj-
ápolás akár ötven-hatvan száza-
lékkal is csökkentheti a különféle
fogbetegségek kialakulásának esé-
lyét. Ez pedig ránk is fér, mert
szinte nincs olyan felnôtt Ma-

gyarországon, akinek ne
lenne szuvas, hiányzó,

vagy tömött foga. Az
egészséges szájüreg
elôfeltétele annak,
hogy jól érezzük
magunkat. Fájdal-
ma vagy érzékeny-
sége zavaró, megaka-

dályozza az ízek érzé-
kelését, zavarja az

emésztés folyamatát.
AZ EGÉSZSÉGES FOGAK 

MEGÔRZÉSÉNEK 

ÖT FÔ ALAPPILLÉRRE:

z helyes fogápolás elsajátítása 
(otthon kezdôdik a rendszeres na-
pi 2 fogmosással) 
Szakemberek szerint a kisgyer-
mekek másfél éves korától be kell
iktatni a mindennapokba a rend-
szeres szájápolást. Kb.18 hónapos
kortól mossanak fogkrémmel fo-

A szép fogazat éppúgy ékessége
férfinak, nônek, gyermeknek mint
a szép haj, a csillogó szempár. 
A fogaknak rendkívül fontos sze-
repük van a táplálkozásban, a rá-
gásban, a hangok formálásában,
a beszédben, és az arc harmóniá-
jának kialakításában.
A FOG EGY ÉLÔ KÉPZÔDMÉNY

A fog a fogkoronából és a foggyö-
kérbôl áll, amely, a fogínybe ágyaz-
va, szilárdan rögzítve van az állka-
pocsban. A fognak a fogíny felet-
ti teljes részét fogzománc
borítja, mely egyébként
testünk legkeményebb
anyaga. A fogzománc
egész életünk során
rendkívüli megter-
heléseknek van kité-
ve, mivel fogaink vé-
dôburkolatát képezi.
A fogzománc 95 %-
ban ásványokból áll. Az
agresszív savak, melyek
minden étkezés után az el nem
távolított foglepedékbôl képzôd-
nek, ásványokat vonnak ki a fog-
zománcból és azt a baktériumok
számára átjárhatóvá teszik. Ezek a
baktériumok okozzák a fogszuva-
sodást és az ínysorvadást. Azért
is különösen fontos a fogápolás,
mert a fogazatunk nem képes ma-
gától regenerálódni, nem képes
az öngyógyításra! 

gat a babák, kifejezetten gyerek-
fogkrémet használjanak, hiszen
ôk még fogmosás közben sokszor
lenyelik a fogkrémet. A gyerek
tejfogak nem igényelnek az általá-
nos fogápolástól eltérô ápolást,
viszont nagyon fontos szerepet
játszanak, az új, maradó fogak fej-
lôdésében. A „vas”fogak egészsé-
gének egyik legfontosabb bizto-
sítéka a tejfogak épségének meg-
ôrzése, mert korai elvesztésük ese-
tén a maradó fogak rendezetle-
nül nôhetnek ki.
z fogkrém, fogkefe helyes 
kiválasztása 
Minden, ami a szájba kerül az a
nyálkahártyán keresztül gyorsan
felszívódik, és rögtön a keringés-
be kerül. Ezért fontos, hogy mi-
lyen összetételû fogkrémeket
használunk. Legyen szintetikus
anyagtól mentes (csak természe-
tes fluoridot tartalmazzon), tar-
tósítószer- és szintetikus színezô-
anyag-mentes. Hazánkban az ala-
csony fogkefe-és fogkrém haszná-
lat is a rossz szájápolási szokásokat
tükrözi. Tavaly egy fô átlagosan
csupán 3 tubus fogkrémet és 1 fog-
kefét használt szemben a magyar
fogorvosok által javasolt minimum
6–8 tubussal és 3–4 fogkefével.
Ezekkel a szájápolási adatokkal ha-
zánk az EU-s átlag alig egynegye-
dét éri el.
z egészséges étrend is befolyá-
solja a fogazatunk állapotát
A rágós, rostos étel hasznos, az
édesség, pépes, puha, ragacsos étel
ellenség. z fogorvosi megelôzô
munka (fogorvosi ellenôrzésre fél-
évente el kell járni)
z fogak egészséges állapotának
megôrzése Közös célunk, hogy fo-
gaink és gyermekeink fogai egész-
ségesek és épek legyenek, ezért
ajánljuk, hogy BIO VAGY NATÚR
FOGKRÉMEKET válasszanak!

holisztikus gyógyászat
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Fogunkra való...
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LOGODENT Gyógynövé-
nyes szájvíz koncentrátum 
A mirha, zsálya kivonatok
csökkentik a szájban kialakuló 
gyulladást. Propolisszal és esszenciális
olajok kompozíciójával ápolja a fogínyt, 
és friss leheletet biztosít.

FITNE SOLE ásványi sós fogkrém 
A fogkrémben megtalálható xylit segíthet 
a fogszuvasodás elleni harcban. 
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LOGODENT
Természetes  szá j -  és  fogápo lás

GYEREKEKNEK

HELYES FOGÁPOLÁS

A KEZDETEKTÔL

A Logodent gyer-
mek fogzseléket a
gyermekeknek meg-
felelô fogápolás speciális szükségleteihez
igazították, ízvilágát az enyhe fodormenta-
olaj és természetes eper aroma alkotja. 
A gyerekek fogmosási technikája még nem
tökéletes, és sokszor lenyelik a fogkré-
met, ezért a Logodent különösen enyhe
habképzô anyagot alkalmaz,
amely növényi kivonat, és
könnyen behatol a fogak közé
is. Meggátolja a fogkôképzôdést,
szuvasodást. 

z LOGODENT
Kids-Eper ízû 
gyermek fogzselé,
homeopátiás
z LOGODENT
Kids-Fodormenta
ízû gyermek fogzselé

LOGODENT fogkrémek z csak természetes anyagokat 
tartalmaz z Nem tartalmaz: szintetikus fertôtlenítô, aroma,
színezék, konzerválószer, habzást kiváltó tenzidek 
z nem zavarják a szájflóra természetes egyensúlyát
z természetes illóolajokkal a friss lehelletért

LOGODENT Rozmaring-zsálya fogzselé 
Csökkenti a szájban kialakuló gyulladást, 

homeopátiás.

LOGODENT Borsmenta fogzselé 
Ásványi hatóanyagokkal 
gyengéden tisztít.

LOGODENT Ásványi 
anyagos fogkrém 

Algakivonattal ápol.

LOGODENT fogkrém 
érzékeny fogakra 

Természetes kálium-
klorid tartalmával 
védôréteget képez 
a fogidegek körül.

FORGALMAZÓ: PRESTO-PILOT Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 111-113. Tel.: 205-3024
biotermek@presto.hu, www.presto.hu
Termékeket forgalmazó üzletek megtalálhatók a
www.presto.hu/biotermek/forgalmazoink helyen.

A LOGONA természetes fog- és szájápolás a
fogak, a fogíny és a szájflóra egészségének
megtartását szolgálja. A LOGONA fogkré-
mek növényi és ásványi alapanyagok fog-
orvosok, gyógyszerészek segítségével össze-
állított kompozíciója. Intenzív hatásuk a fo-
gakat, a fogínyt és a szájflórát érik el. Haté-
konyan távolítják el a felrakódásokat, így a
fogkôképzôdés, a fogszuvasodás használatuk-
kal megelôzhetô. A gondosan kiválasztott
növényi kivonatok javítják a fogíny vérkerin-
gését, így a fogínysorvadás, fogínygyulla-
dás, valamint a fogíny vérzés megelôzésében
is szerepet játszanak. 
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