Jalon Universalsalve og Jalon Dentoren er rene naturprodukter, sammensat af 15 forskellige æteriske planteolier:
Kanel, Krusemynte, Bay, Benzone, Geranium, Niaouli,
Cajaput, Blå kamille, Stjerneanis, Eucalyptus, Rosmarin,
Merian, Enebær, Muskatnød, Pebermynte og AloeVera.
Oliernes sammensætning giver en antiseptisk, lettere lokalbedøvende og meget helende virkning. Praktiske erfaringer fra glade og tilfredse kunder har placeret produkterne som en fast og
uundværlig bestanddel af ”husapoteket” i mange hjem.

Jalon Dentoren
Jalon Universalsalve
Naturens egen vej til velvære

Dokumenteret effektivitet:
I september 1998 har Jalon Universalsalve gennemgået en
analyse og mikrobiologisk test på Dansk Teknologisk Institut
(Sektion for Bioteknik) af virkningerne på udvalgte bakterier
og gærsvampe, f.eks. Streptococcus Salivarius, Actinomycetes
Naeslundii, Staphylococcus Aureus og Candida Albicans.
Konklusion:
”der er påvist en væksthæmmende effekt overfor væksten af de
udvalgte mikroorganismer, og at området er bakteriefrit, hvor
salven er påført med en hæmningszone på ca. 1 cm.”
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Antiseptiske og hudvenlige produkter
fremstillet af æteriske planteolier
fra naturens eget apotek

Produktfakta:
Jalon Universalsalve

Produktfakta:
Jalon Dentoren

er meget effektiv til behandling af bl.a. tryksteder og sår, forbrændinger, solskoldning, kløende og sviende insektstik, smerter
fra vabler, tørre læber, forkølelsessår, betændte bylder og bumser, ømme muskler, ømme brystvorter ved amning, tør hud,
ømme fødder, fodsvamp, smidiggørelse af arvæv, hævet tandkød, eksem, øm næse ved forkølelse, tandsmerter og tandfrembrud hos børn samt alle former for sår og småskrammer m.v.

Anbefales af kliniske tandteknikere, tandplejere og tandlæger
som et meget effektivt rengørings- og plejemiddel, både til blivende tænder, tandproteser og tandreguleringsbøjler.

Erfaringer og tilbagemeldinger fra glade og tilfredse kunder
har understreget, at det kun er fantasien, der sætter grænser
for salvens anvendelse. Jalon Úniversalsalve er f.eks. også meget velegnet til forebyggelse af infektioner ved piercing og tatoveringer, hvis den påsmøres både før og efter behandlingen.
Resultatet er også, at sårene heles hurtigere og pænere.
Insulinkrævende sukkersygepatienter undgår sår og stikmærker, når et tyndt lag salve indgnides - før nålen føres ind i huden. Også ved almindelig behandling af sår og pleje af huden er
konstateret en hurtigere heling af sårene, og den nedsætter risikoen for uheldige og smertefulde betændelsestilstande.
Brugere af tandprotese kan med stor fordel anvende salven til
lindring af tryksteder i munden. Protesen rengøres og tørres, og
salven påsmøres protesen, inden den anbringes i munden.
Jalon Universalsalve er meget drøj i brug. Det er ikke mængden, der giver resultaterne, og den er så effektiv, at den faktisk
desinficerer sig selv. Indeholder ingen gift– eller farvestoffer
eller konserveringsmidler. Den smukke blå farve er opnået ved
en passende mængde planteolier.

Jalon Dentoren indeholder ingen slibemidler, og bør derfor ikke
anvendes alene i længere tid til pleje af blivende tænder, men
sammen med almindelig tandpasta.
De antiseptiske og sårhelende planteolier forbliver i munden i
en mængde, som forebygger bl.a. dårlig ånde, betændelsestilstande og de reducerer dannelsen af tandsten.
Til rengøring og pleje af tandproteser og tandreguleringsbøjler
er Jalon Dentoren det helt rigtige middel, fordi der ikke er anvendt blege- eller slibemidler, der kan beskadige akrylmaterialet eller de fine mekanismer, der er forbundet med reguleringsbøjlen.
Jalon Dentoren indeholder ikke syrer eller blegemidler. Derfor
kan den ikke fjerne tandsten, men planteolierne lægger en beskyttende hinde, så tandsten har sværere ved at fæstne sig.
Børst tænderne mindst 2 gange dagligt, så vil man altid have
en frisk fornemmelse i munden. Bruges 2-3 dråber på
tandbørsten, så lægger de naturlige planteolier sig som en fin
og beskyttende hinde på tænder og tandkød. Mundfloraen
stabiliseres, og tænderne føles rene og glatte hele dagen.
Jalon Dentoren er også (på grund af de antiseptiske og bakteriehæmmende egenskaber) meget anvendeligt i fortyndet form
til behandling af mange hudproblemer og svampeinfektioner

