
אומנות מדע הצמחים

הזנה + ניקוי = איזון
מוצרי סאנריידר מבוססים על רעיון פשוט אך עוצמתי, אשר משלב רפואה סינית מסורתית עם מדע מתקדם. אנו מכנים זאת "פילוסופיית ההתחדשות" שלנו. 
כאשר אתם מזינים את גופכם אך ורק עם הרכיבים הצמחיים הטובים ביותר ומנקים אותו מכימיקלים מזיקים ומצבעים, טעמים וחומרים משמרים מלאכותיים, 

אתם תורמים לאיזון גופכם. גוף מאוזן הוא גוף בריא. 

לישראל בלבד
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רכיבים בזרקור

טוקופריל אצטט )טבעי(
צורה זו של ויטמין E ידועה כנוגד חמצון, 

שביכולתו לנטרל רדיקלים חופשיים ולתמוך 
בהיגיינת הפה.

תמצית שורש ליקוריץ
שורש ליקוריץ הוא צמח יסוד ברפואה הסינית 
המסורתית, הידוע כנוגד חמצון, כאנטי דלקתי 

וכמרענן נשימה.

תמצית עלי נים )אזדרכת הודית(
צמח טרופי זה הינו בעל תכונות אנטיספטיות, 
והוכח כיעיל בצמצום הצטברות רובד חיידקי 

השן.

סודיום ביקרבונט
סודיום ביקרבונט, הנפוץ בשם אבקת סודה 

לשתייה, הינו חומר הגורם לליטוש קל בלבד, 
מה שהופך אותו לעדין ועם זאת יעיל לצורך 

ניקוי השיניים והחניכיים. 

שאלות נפוצות

 SunSmile® ש: באיזה אופן משחת השיניים
שונה ממשחות אחרות?

ת: מרבית משחות השיניים הרגילות מכילות 
כימיקלים אשר עלולים להזיק במקרה בליעה 

או ספיגה בגוף. כמו כן, מרבית המשחות 
הרגילות מכילות תוספים מלאכותיים וחומרי 
ניקוי שוחקים. לעומת זאת, משחת השיניים 

®SunSmile מכילה רכיבים צמחיים, ללא 

כימיקלים מזיקים וללא חומרי צבע, טעם 
וחומרים משמרים מלאכותיים. אפילו צבעה 
הירוק וטעם המנטה שלה מקורם בתמציות 

צמחים כמו שמן מנטה. 

יתרונות

המלצות לשימוש

צחצחו שיניים באופן קבוע עם משחת השיניים 
®SunSmile בבוקר, אחרי האכילה ובערב 

לפני השינה. כך תרגישו רעננים, תריחו נהדר 
ותהיו מוכנים לחייך לאורך כל היום. 

הוראות אחסון

לאחסן במקום קריר ויבש.
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נוסחה 
המבוססת 

על מומחיות 
הבעלים

ייצור עצמי 
בארה"ב

בעל 
אישור 
חלאל

באישור 
 NSF-ה

®SUNSMILEמשחת שיניים 

הפורמולה העדינה אך העוצמתית שלנו, המשלבת רכיבים איכותיים מן הטבע, מנקה ומבריקה באופן טבעי את השיניים מבלי להותיר שכבה גרגירית, 
וללא כימיקלים העלולים להזיק, וכן ללא צבעים וממתיקים מלאכותיים הנמצאים במשחות שיניים רבות אחרות. אנזימים של פירות, תמציות צמחיות 

וסודה לשתייה מסירים בבטחה שיירי מזון עקשניים בין השיניים, ומותירים רעננות בטעם מנטה, שאפילו הילדים יאהבו.

• מנקה ומבריקה את השיניים בבטחה 
  ובעדינות

• מסייעת במניעת הצטברות פלאק
• רכיבים על בסיס צמחי, ללא פלואוריד, 

  טריקלוזן או SLS )סודיום לואריל סולפט(
• אינה מותירה שכבה גרגירית

• ללא חומרי צבע, ממתיקים או טעמים 
  מלאכותיים 

• אינה מזיקה במקרה של בליעה
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Sorbitol, Hydrated Silica, Xylitol, Sodium 
Cocoyl Sarcosinate, Glycerin, Peg-32,
Titanium Dioxide, Panthenol, Carbomer, 
Mentha Piperita (Peppermint) Oil, 
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Carrageenan, Sodium Bicarbonate, 
Pectin, Cellulose Gum, Allantoin, 
Calcium Carbonate, Tocopheryl Acetate, 
Bisabolol, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, 
Eugenia Caryophyllus (Clove) Flower 
Oil, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root 
Extract, Azadirachta Indica Leaf Extract, 
Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract, 
Papain, Bromelain, Chrysanthemum 
Sinense Flower Extract, Camellia Sinensis 
Leaf Extract, Cassia Angustifolia Seed 
Polysaccharide, Magnolia Acuminata 
Flower Extract, Siler (Stenocoelium 
Divaricatum), Atractylodes Lancea, 
Cnidium Officinale, Cinnamal, Eugenol, 
Limonene, Linalool.

רכיבים


