Aplikační list O3 k přípravku VIR_A_REST ORAL (samostatný list VIR.O3)

Řešený problém: ELIMINACE BAKTERIÁLNÍHO DYSKOMFORTU V ÚSTECH
Krátký popis případu: Před 4 lety mi byla diagnostikována agresivní paradontóza, došlo až k zánětům
čelistních kostí. Po dvou létech léčení mám zachráněny přední zuby v obou čelistech a zbytek vyplňují zubní
náhrady. Po celou dobu však bojuji s jakýmsi bakteriálním dyskomfortem v dutině ústní, kdy se mi na povrchu
zubů i jazyka vytváří nepříjemný drsný plak. O dutinu ústní přitom pečuji denně, používám různé výplachy,
koncentráty, bylinky, dokonce antibiotika, bez jakéhokoliv vyřešení situace. VIR_A_REST ORAL jsem začala
používat dne 28.10.2021 dvakrát denně po raním a večerním čištění zubů dle návodu (počáteční stav před
aplikací obr. vlevo). K velkému překvapení jsem si již po dvou dnech užívání uvědomila, že se mi během celého
dne na zubech nevytvořil žádný plak a že mám zuby nádherně hladké. S plnou jistotou mohu uzavřít, že po 14
dnech užívání se výška povlaku na zubech i jazyku významně snížila (obr. uprostřed) a tento stav se plně
stabilizoval po dalším týdnu užívání (obr. vpravo). Mám velkou radost z účinku přípravku VIR_A_REST ORAL
zejména ve srovnání s předcházejícími neúspěšnými pokusy. Přípravek budu používat i nadále, protože mi
opravdu pomáhá.

Fotografická dokumentace:

Komentář Biom.Care: Uživatelka trpící agresivní paradontózou popisuje, jak používání VIR_A_REST ORAL
mělo blahodárný efekt pro odstranění nepříjemného plaku v ústech s tím, že pro stabilizaci situace bylo třeba
pokračovat v aplikaci ráno a večer po dobu celkem tří týdnů (jde o celkový počet cca 40 ostřiků, pro jejichž
provedení je v balení přípravku dostatečná rezerva). Účinek přípravku byl překvapivý zejména ve srovnání
s dalšími přípravky dostupnými na trhu orální kosmetiky. Přičítáme tento účinek kombinovanému působení
účinného enzymového komplexu s dlouhodobým působením a disintegrujícího účinku proteinů bakterie orálního
mikrobiomu na persistující orální plak.
Doporučení BiomCare: firma BiomCare se v souladu se zkušenostmi uživatelky staví za nepřetržitý cyklus
užívání po dobu tří týdnů s případným opakováním cyklu třikrát až čtyřikrát do roka.

