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ΛIГA ΛOГIA ГIA THN ETAIPIA
Η Ohlalá γεννήθηκε με την ιδέα να ξεφύγει από την
παραδοσιακή και βαρετή οδοντόκρεμα που έχουμε γνωρίσει
τα τελευταία 100 χρόνια. Η θεμελιώδης δομή του
οργανισμού μας βασίζεται στις βασικές αξίες της
ακεραιότητας, της ειλικρίνειας, της εμπιστοσύνης και του
σεβασμού για τους ανθρώπους και τη Μητέρα Γη που ρέουν
σε κάθε πτυχή της εταιρείας και στη δημιουργία των
προϊόντων μας. Αντιπροσωπεύουν τη Γαλλία του
παρελθόντος αλλά και του σήμερα και του αύριο, το
«savoir-faire» ενός πολιτισμού που στοχεύει να παράγει στην
καλύτερη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του κόσμου με
«πρωτοποριακή» φαντασία.
Τα προϊόντα μας αναπτύσσονται σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά
Πρότυπα και Πιστοποιήσεις Ποιότητας Υγείας που
απαιτούνται για μια οδοντόκρεμα που έχει σκοπό την
πρόληψη της τερηδόνας και τη φροντίδα της στοματικής
μας υγείας, τόσο σε οργανοληπτικές και φυσικές ιδιότητες
όσο και σε επίπεδο δραστικών συστατικών. Η αυστηρή
διαδικασία παραγωγής συμμορφώνεται ώστε να
διενεργείται με σεβασμό προς το περιβάλλον, γιατί… η
κανέλα, το πορτοκάλι ή το βατόμουρο δεν μπορούν να έχουν
την ίδια γεύση αν δεν αναπνέουμε καθαρό αέρα.
Με έδρα το Παρίσι, η Ohlalá αναπτύσσει τα προϊόντα της σε 3
εργοστάσια παραγωγής οδοντoκρεμών και στοματικών
διαλυμάτων συνολικής έκτασης 31.000 m2 και 28 σειρών
συσκευασίας, με ενσωματωμένο ποιοτικό έλεγχο και
εγκαταστάσεις έρευνας. Μια ομάδα υψηλής εξειδίκευσης
άνω των 50 ατόμων, με τεχνική ειδίκευση στην έρευνα, την
ανάπτυξη και την καινοτομία, διασφαλίζει την ασφάλεια και
την ποιότητα των προϊόντων μας.
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O,TI ГINETAI ME ФPONTI∆A EXEI
KAΛYTEPH ГEYΣH
Aπό τo Пαρίσι µε αүάπη
96% ΦΥΣΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO16 128
Εκτός από τις απίστευτες γεύσεις, την κρεμώδη υφή και το
αδιαμφισβήτητο στυλ, οι οδοντόκρεμες Ohlalá βασίζονται σε μία
φυσική φόρμουλα καθαρισμού ειδικά σχεδιασμένη με τον ιδανικό
συνδυασμό Φθορίου και Ξυλιτόλης για να εγγυώνται καθαρισμό
υψηλής ποιότητας και προστασία από την τερηδόνα. Η Ohlalá ενισχύει
το σμάλτο των δοντιών σας αφήνοντας το στόμα καθαρό και φρέσκο
σε έναν ανεμοστρόβιλο γεύσης.
Αυτές είναι οι ιδιότητες της οδοντόκρεμας Ohlalá που φροντίζουν τη
στοματική σας υγεία:
• Προστατεύει τα δόντια σας από τερηδόνα.
• Βοηθά στην ενίσχυση του σμάλτου των δοντιών σας.
• Προστατεύει τα ούλα από φλεγμονές.
• Καταπολεμά τα βακτήρια.
• ∆εν περιέχει φρουκτόζη.
• Χωρίς γλουτένη.
• ∆εν έχει δοκιμαστεί σε ζώα.
• Καθαρή και φρέσκια αναπνοή.
• Μοναδικές γεύσεις που θα κάνουν τη στοματική σας υγιεινή
καθημερινή απόλαυση.

Η Ohlalá Laboratories, S.A.S. Παρίσι, Γαλλία πιστοποιεί ότι δεν
χρησιμοποιούνται απαγορευμένες ουσίες στα καλλυντικά και
προϊόντα στοματικής υγιεινής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
οι χρωστικές και τα συντηρητικά που χρησιμοποιούνται στις
φόρμουλες μας αποτελούν μέρος της λίστας των εγκεκριμένων
ουσιών που δημοσιεύονται στα παραρτήματα του Κανονισμού ΕΚ
1223/2009 , και ότι χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια
συγκέντρωσης αυτής.
Πιστοποιούμε επίσης ότι οι συνθέσεις μας δεν περιέχουν συστατικά
ζωικής προέλευσης και ότι τα προϊόντα μας δεν δοκιμάζονται σε ζώα.
Τέλος, βεβαιώνουμε ότι η λίστα των συστατικών που αναγράφεται
στη συσκευασία συμμορφώνεται με όσα καθορίζονται στο Άρθ. 19 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για τα καλλυντικά.
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ΣXETIKA ME TA
KYPIA ΣYΣTATIKA MAΣ
Η ξυλιτόλη είναι ένα φυσικό φυτικό συστατικό που βρίσκεται σε
πολλά φρούτα και λαχανικά και αποτελεί μέρος του καθημερινού
ανθρώπινου μεταβολισμού. Η μειωμένη ροή σάλιου προκαλεί
ανησυχία για πολλούς ανθρώπους, επειδή όταν η ροή του σάλιου είναι
κακή, το ασβέστιο και το φωσφορικό άλας (βασικά μέταλλα για την
υγεία των δοντιών σας) δεν εναποτίθενται αποτελεσματικά στο
σμάλτο, παρουσιάζοντας μεγαλύτερο κίνδυνο τερηδόνας. Η ξυλιτόλη
διεγείρει τη ροή του σάλιου, το οποίο επιτρέπει σε αυτά τα μέταλλα
να δεσμεύονται για να διατηρήσουν το σμάλτο ισχυρό και να
ελαχιστοποιήσουν τον σχηματισμό πλάκας. Τα βακτήρια της πλάκας
δεν μπορούν να μεταβολίσουν την ξυλιτόλη ως τροφή και
εξαντλούνται καθώς προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να
αναπαραχθούν στην κοινότητα βιοφίλμ. Επομένως, καθώς τα
βακτήρια δεν μεταβολίζουν την ξυλιτόλη, πεθαίνουν και δεν μπορούν

-

να προσκολληθούν στα δόντια σας.

Το φθόριο των δοντιών είναι ένα συστατικό που δρα στη διαδικασία
ενίσχυσης του σμάλτου του στόματος, αναπληρώνοντας το ασβέστιο
και τον φώσφορο που διατηρούν τα δόντια γερά. Έχει αποδειχθεί ότι
μειώνει

αποτελεσματικά

την

εμφάνιση

τερηδόνας.

Όταν

χρησιμοποιείτε μια οδοντόκρεμα με φθόριο, το σμάλτο των δοντιών
σας ενισχύεται, βοηθώντας στην αποκατάσταση των δοντιών που
έχουν αναπτύξει ήπια απασβέστωση (το πρώτο στάδιο του
κατάγματος

της

επιφάνειας

των

δοντιών).

Εκατοντάδες

επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η οδοντόκρεμα με φθόριο
βοηθά στον έλεγχο της τερηδόνας και ότι το τακτικό βούρτσισμα
των δοντιών με φθοριούχο οδοντόκρεμα είναι ένας αξιόπιστος
τρόπος για τη βελτίωση της στοματικής υγείας. Είναι καλή ιδέα τα
παιδιά άνω των έξι ετών να χρησιμοποιούν μια οδοντόκρεμα με
φθόριο. Τα μικρότερα παιδιά μπορούν επίσης να το χρησιμοποιήσουν
εάν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο τερηδόνας.
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OHLALÁ ГEYΣEIΣ
Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 75 ML

Ohlalá Refreshing Mint 75 ml

Ohlalá Raspberry Mint 75 ml

Ohlalá Orange Mint 75 ml

Ohlalá Violet Mint 75 ml

Ohlalá Pistachio Mint 75 ml

Ohlalá Cinnamon Mint 75 ml

Ohlalá Whitening Mint 75 ml
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OHLALÁ ГEYΣEIΣ
MINI Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ 15 ML

Ohlalá Raspberry Mint 15 ml

Ohlalá Refreshing Mint 15 ml

Ohlalá Violet Mint 15 ml

Ohlalá Cinnamon Mint 15 ml

OΛA EINAI ПIΘANA, ONEIPEΨOY, ПIΣTEΨE,
∆HMIOYPГHΣE KAI XAMOГEΛA.
- Antoine de Saint-Exupéry

ohlalamint.com

6/9

OHLALÁ SETS
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Ohlalá Laboratoires SAS // 30-32 Boulevard de Sébastopol
75004 Paris // France
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