Beste BlueM klant,
BlueM groeit door, zowel nationaal als internationaal! Wij brengen u graag op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en interessante gebeurtenissen bij BlueM.

Verbluffende resultaten na gebruik BlueM oral gel bij acne!

Onlangs was BlueM aanwezig tijdens een IT-bijeenkomst van een aantal
mondhygiënisten. Dat die bijeenkomst het begin zou zijn van een succesverhaal,
hadden wij destijds niet verwacht. Lees hier het persoonlijke verhaal van een
mondhygiëniste, die niet alleen haar patiënten op weg helpt met BlueM, maar zelf
misschien wel de grootste vorderingen heeft gemaakt... Zie ook het geweldige
resultaat op deze voor- en na foto's!

BlueM bezoekt China
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Draagt tandpasta bij aan het verwijderen van plaque?- Bij
BlueM wel!
Tandenpoetsen dient onder andere voor het verwijderen van plaque, het tegengaan
van gebitsziekten en het behoud van gezonde tanden en tandvlees. Uit recent
onderzoek is gebleken dat de meeste tandpasta's met fluoride niet bijdragen aan de

effectiviteit van de tandenborstel bij het verwijderen van plaque, zo stelt Dr. Martijn
Rosema (ACTA) in Dental tribune. Door de dikte van andere merken tandpasta's,
vormt er zich een demping op de nylon haartjes, waardoor de tandenborstel minder
effectief werkt bij de verwijdering van plaque. Dit is echter niet het geval bij BlueM
tandpasta!

Wat maakt BlueM tandpasta anders?!
BlueM tandpasta werkt effectief bij de verwijdering van plaque. De zuurstofrijke
tandpasta is namelijk dunner dan andere tandpasta's waardoor de plaque beter
door de tandenborstel wordt verwijdert en het effect van BlueM op schadelijke
bacteriën wordt versterkt.

