A Biostamina Kft fitoterápiás orvostechnikai eszközök termékek gyártásával foglalkozik, amelyek 100 %-ban természetes alapanyagból készülnek. A termékeket világszerte
forgalmazza.

Az ötlet, az alapító Dr. R. Soldati tól származik, aki éveken keresztül elszántan dolgozott őssejtekkel és ózonnal
dúsított természetes termékek létrehozásán.
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sejtek és a keratinociták regeneráló aktivitását
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Az első 100% -ban természetes ózonnal dúsított
Lipogél, enyhíti a fájdalmat, elősegíti a
gyógyulást és a szövetek regenerálódását

ÖSSZETEVŐK:
Természetes, koncentrált, gyógynövény alapú, vízmentes krém.
Kizárólag mediterrán vidéken termelt, 100%ban ellenőrzött termelésből származó gyógynövények kivonatából készült, ózon hozzáadásával.

BIO-REGENERÁLÓ ÉS
BIO-BŐRGYÓGYÍTÓ LIPOGÉL
Bio RIGENERA® Dental O3 esszenciális olajokkal és ózonnal dúsított összetételének köszönhetően védőréteget képez a seben,
hozzájárulva a sikeres és gyors a szájnyálkahártya újbóli epithelializációjához, hozzátapadva gát hatást eredményez, amely segít
enyhíteni a fájdalmat és elősegíti a gyógyulást.
A Bio RIGENERA® Dental O3-ban lévő ózonnal kezelt gyógynövények illóolajai biztosítják a termék magas fokú gyógyítóerejét a
szájüreg betegségben szenvedők részér.
FITOTERÁPIA: A növényi olajak stimulálják a szervezetünkben
lévő sejteket, melyek annak ellenére, hogy nem veszítik
el regeneráló hatásukat, az idő múltával ezen képességük
jelentősen csökken. Az esszenciális olajak hatása abban áll,
hogy csökkentik az MMP1 enzim termelődését, amely felelős
a kollagén lebomlásáért és a szájnyálkahártya gyulladásos
állapotainak létrejöttéért.

A. páciens, 48 éves, súlyos patológiás
elváltozások az alsó metszőfogaknál
(fotó a beavatkozás előtt)

A beteg 2 hónappal a beavatkozás után
Az elváltozások kezelése és fogkő
eltávolítás után, napi két alkalommal történt Biorigenera Dental kezeléssel.

Bio RIGENERA® Dental O3 mint kiegészítő kezelés javallott a következő terápiák és szituációk
esetén:
• Kisebb szájsebészeti sérülésekre • Implantációs műtét esetén • Ideális a műtét utáni fájdalom
megelőzésére, csökkentésére • Ínygyulladás, parodontitis, perimplantitis esetén • Protézis és
fogszabályozó használata esetén • Szájápolási beavatkozások és mintavétel után • Egyszerű és
összetett fogeltávolítás esetén • Kisebb sérülések esetén • Ajak herpesz és fekély kezelésére
•Ideális megoldás szájüregi fertőzések kezelésére • Ideális a szájnyálkahártya sérüléseire
• Cukorbetegek részére is javasolt.
A foglepedék jelenléte fogínygyulladást jelezhet. Ez
a klinikai kórkép minden egyes olyan beteg esetében
is fennállhat, ahol nem állapítható meg egyértelműen
a csontállomány pusztulása. Sok esetben találkozunk
olyan fogínysorvadásban szenvedő betegekkel és ez az
állapot a felnőtt lakosság 20-30 %-át érinti, ahol nem csak
a csontállomány vesztése, hanem a fogágy szöveteinek
pusztulása is fennáll. Ennek következtében az íny
sorvad és a fogak és az íny közötti rés megnövekszik. Ez
először a fogak gyengüléséhez, elmozdulásához, majd
azok kihullásához vezethet.

HASZNÁLATA:
A sérül részére kell felvinni; az ujjak
vagy egy puha kefe segítségével vigye
fel és masszírozza a bőrbe egy percig,
napi két vagy három alkalommal. A kivehető fogsort viselők, tisztítás után tegyenek egy kis mennyiségű lipogélt a felületre, amely az ínnyel érintkezik. Kezelés után legalább
30 percig nem ajánlott az étel fogyasztás.
ELLENJAVALLAT:
Ne használja feltételezett vagy ténylegesen fennálló túlérzékenység esetén, egy vagy több összetevőre. Gyermekgyógyászati alkalmazása nem javasolt. Szembe ne kerüljön. Szemmel való érintkezés esetén öblítse le azt bő vízzel. Amennyiben allergiát vagy egyéb káros hatást tapasztal,
használatát függessze fel és for-duljon kezelőorvosához. Gyermekektől távol tartandó. A termék
lejárati dátuma a sértetlen és száraz helyen tárolt termékre vonatkozik. Javasoljuk, hogy a terméket a felbontás után 12 hónapon belül használja fel. Mellékhatások nem ismertek. Egyidejű
gyógyszeres helyi kezelések esetén forduljon orvosához.
A grapefruit magvak antibakteriáIis hatásúak és hozzájárulnak az epiteliális szövetek gyors és
megfelelő regenerálódásához. A Biorigenera Dental használata a fogászatban eredményesen alkalmazható a szájnyálkahártya és a szájüreg elváltozásainak kezelésében. Ez a molekula, mivel
antioxidáns, gyulladáscsökkentő, hámosító és fertőtlenítő hatással rendelkezik, jól alkalmazható
minden olyan kezelés során, amely fájdalommal vagy vérzéssel jár. Sűrű, viszkózus állaga és kellemes íze és illata miatt is javallott, a tüneteket gyorsan enyhíti.

A grapefruit magoknak és az ózonnak, antibakteriális hatásuk
van, hozzájárulnak a gingivális és a szájnyálkahártyához
gyors és megfelelő regenerálódásához. A Bio RIGENERA®
Dental O3 használata a fogászatban eredményesen alkalmazható a szájnyálkahártya és a szájüreg elváltozásainak kezelésében. Ez a molekula, mivel antioxidáns, anti-ödéma,
epitelizáló és antibakteriális, rendelkezik, jól alkalmazható
minden olyan kezelés során, mely fájdalommal vagy vérzéssel
jár. Sűrű, viszkózus állaga és kellemes íze és illata miatt is javallott, a tüneteket gyorsan enyhíti.

