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Listerine® on 130 vuotta vanha keksintö. Se on tieteellisesti tutkittu tuote, jota on käyttänyt yli miljardi ihmistä eri puolilla
maailmaa. Vuonna 1879 Dr. Joseph Lawrence kehitti liuoksen, joka sai nimekseen Listerine® leikkausaseptiikan uranuurtajan, Sir
Joseph Listerin mukaan. Aluksi liuosta käytettiin antiseptisena aineena leikkauksissa. 1895 Listerine®-suuvettä alettiin käyttää
antiseptisena aineena hammashuollossa.
Listerinen® teho ja turvallisuus on osoitettu yli 30 kliinisessä tutkimuksessa. Se on maailman parhaiten tutkittu päivittäiseen
käyttöön tarkoitettu suuvesi. Tähän mennessä Listerineä® on käyttänyt yli miljardi ihmistä maailmassa. Listerinestä® on myös
kirjoitettu yli 130 julkaistua artikkelia.

Näin Listerine® vaikuttaa
Listerine®-tuotteiden perustana ovat eteeriset öljyt: tymoli, eukalyptoli, mentoli ja metyylisalisylaatti (ei Advanced White). Kaikki
öljyt ovat alkujaan kasviperäisiä ja torjuvat bakteereita luonnostaan. Tymolia saadaan timjamista, metyylisalisylaattia
lamosalalista ja eukalyptolia eukalyptuspuun lehdistä. Mentolia saadaan piparmintusta. Näitä neljää eteeristä öljyä on käytetty
kliinisesti jo kauan.
Bakteereja torjuvat eteeriset öljyt ehkäisevät plakkia erittäin tehokkaasti. Öljyjen aktiiviset pienet molekyylit eli lipidit tehoavat
koko plakkikerrokseen, jolloin se irtoaa hampaista. Eteeristen öljyjen teho ja turvallisuus on hyvin dokumentoitu useissa
kliinisissä tutkimuksissa.
Listerine® puhdistaa todistetusti koko suun. Valmistemuotonsa ansiosta Listerine® poistaa bakteereita sieltäkin, minne
hammasharja tai -lanka ei ylety. Tällaisia alueita ovat esim. suun takaosa, hammasvälit ja ienraja, minne plakkia kertyy helposti.
Ajanpuute ja puutteellinen harjaustekniikka saattavat jättää suuhun hampaiden harjauksen jälkeen liian paljon plakkia.
Keskimäärin hampaita harjataan vain 46 sekuntia ja vain 2–10 % käyttää hammaslankaa säännöllisesti.
Listerine®-suuveden vaikutus hampaiden biofilmiin on osoitettu tieteellisesti yli 30 kliinisessä tutkimuksessa. Listerine® läpäisee
plakin tehokkaammin kuin mikään muu päivittäin käytettävä suuvesi.

Listerine® edut
Listerine®-suuvesien ainutlaatuinen eteeristen öljyjen yhdistelmä vähentää tehokkaasti bakteereja ja plakkia. Plakin tehokas
vähentäminen suojaa myös ikeniä ja pitää hengityksen raikkaana. Listerinet® sisältävät 0,05 % fluoria*, mikä WHO:n mukaan
soveltuu hyvin päivittäiseen käyttöön henkilöille, joiden kariesriski on suurentunut.
*Professional Fluoride Plus sisältää 0,1 % fluori

WHY NOT PR Oy Vehkasaarentie 5A1, 02160 Espoo
info@whynotpr.fi / www.whynotpr.fi

FI/LI/15-0829(3)

WHY NOT PR toukokuu 2017

Listerine® -suuvesivalikoima

LISTERINE® PROFESSIONAL FLUORIDE PLUS:
Kolmitehoinen koostumus vähentää tehokkaasti bakteereja ja plakkia, vahvistaa hammaskiillettä*
ja vähentää happojen muodostumista. Neljän eteerisen öljyn lisäksi Fluoride Plus sisältää ksylitolia
ja entistä enemmän fluoria (0,1 %). Se on alkoholiton ja miedonmakuinen suuvesi.
Vahvemmat hampaat jo viidessä päivässä! **
Nyt PT-kaupoissa!
*in vitro
**Verrattuna fluorihammastahnaan kaksi kertaa päivässä käytettynä, in vitro*in vitro

LISTERINE® ADVANCED WHITE:
Valkoisemmat hampaat jo kahdessa viikossa. Hankaamaton polyfosfaattiteknologia poistaa
värjäymiä hampaiden pinnoilta ja muodostaa suojakerroksen, joka ehkäisee uusia värjäymiä.
Sisältää lisäksi hampaita vahvistavaa fluoria ja eteerisiä öljyjä, jotka vähentävät plakkia.

LISTERINE® TOTAL CARE:
6 etua yhdessä. Sisältää eteerisiä öljyjä, fluoria ja sinkkikloridia, jotka vähentävät plakkia, pitävät
hampaat puhtaina, suojaavat ikeniä, vahvistavat hampaita, vähentävät haitallisia bakteereja sekä
raikastavat hengityksen.

LISTERINE® TOTAL CARE ZERO:
Tarjoaa samat edut kuin Listerine Total Care, mutta Total Care Zero on alkoholiton ja miedomman
makuinen ja se sopii myös yli 6-vuotiaille lapsille.
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LISTERINE® TEETH & GUM:
Sisältää eteerisiä öljyjä ja fluoria, sopii päivittäiseen käyttöön parantamaan suuhygieniaa.

LISTERINE® ZERO:
Listerine® Zero on vaihtoehto kaikille, jotka haluavat miedomman makuisen suuveden. Se
soveltuu kaikille yli 6-vuotiaille. Listerine® Zeron sisältää eteerisiä öljyjä ja fluoria.

Listerine® käyttöohjeet:




Purskuttele 2krt/vrk pakkauksen ohjeen mukaan muun päivittäisen suunhoidon jälkeen
Sylje pois
Nauti puhtaammasta ja raikkaammasta suusta!

www.listerine.fi
Kuluttajasuositushinta-arvio: 6,50 € – 7,50 €
Myynti: Listerine® on saatavana hyvin varustelluista päivittäistavarakaupoista ja apteekeista kautta maan.
Tiedustelunumero: +800 855 000 00 (arkisin klo 10.00–17.00). Sähköposti: nordicconsumerservice@its.jnj.com
Korkearesoluutiokuvat: http://showroom.whynotpr.fi/brand/58/listerine
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