HÁLITO NATURALMENTE FRESCO
Air-Lift é uma gama de produtos desenvolvidos para combater o mau hálito. Formulada tendo como
base o azeite extra virgem e outros óleos mediterrânicos, Air-Lift atua nos Compostos Sulfurados Voláteis (CSV) que são a causa do mau hálito.
Air-Lift combate o mau hálito de forma natural, utilizando uma combinação patenteada de azeite extra
virgem, Xilitol, Flúor e óleo de salsa que fixam e eliminam os CSV mas sem alterar o ecossistema natural
da boca e respeitando as bactérias da flora oral.
Os óleos essenciais na fórmula de Air-Lift deixam um sabor a menta fresco para aumentar a sua confiança.
Vários estudos demostraram que Air-Lift reduz a placa e melhora a saúde das gengivas.

AIR-LIFT É DIFERENTE PORQUE É MAIS EFICAZ
• Air-Lift é a única gama de produtos eficaz contra o mau hálito porque elimina (em vez de mascarar)
as partículas de mau odor (CSV)
• Eficaz contra a halitose porque captura as bactérias Gram-negativas sem alterar a flora da boca.
Por esta razão não causa um efeito rebound e também tem acção preventiva.
• O azeite extra virgem de Air-Lift, ao ser uma substância naturalmente gorda, tem a propriedade
de capturar os compostos voláteis em geral, particularmente os Compostos Sulfurados Voláteis. Ao
serem incorporados param de produzir o mau odor.
• Air-Lift é a única linha de produtos específicos para todos os tipos de mau hálito, seja qual for a
sua origem e/ou localização: oral e/ou extra-oral. Atuam onde são gerados os CVS causadores
do mau hálito.
• Air-Lift é a gama de produtos comercializados mais completa, selectiva e cómoda de usar. Pelo seu
amplo número de discretos formatos de bolso, que o protegem as 24 horas do dia e que inclusivamente se podem utilizar tantas vezes quantas sejam necessárias, graças aos seus princípios activos
100% naturais.
• São também adicionados óleos mediterrânicos, entre eles o óleo de semente de salsa, que capturam os CSV revestindo-os e evitando que sejam captados pelos receptores nasais.
• Não contém substâncias nocivas como o álcool, detergentes ou açucares.
• Air-Lift é a única gama que comercializa um produto específico, selectivo e seguro para o mau
hálito de origem extra-oral (origem no estômago): Air-Lift cápsulas.

SABIA QUE…:
• Mais de 50% dos adultos sofre de mau hálito, que provoca problemas de isolamento social e baixa
auto-estima.
• O mau hálito ocorre em qualquer idade, sexo, raça ou condição socioeconómica e causa problemas na vida de milhões de pessoas.
• É o pior inimigo das relações sexuais. Em 29% dos casos, é o principal inibidor da líbido das mulheres, dos problemas de erecção (16%) e da ejaculação precoce (12%).
• É a terceira maior causa de visita ao dentista
• O aumento do número de dietas hiperproteicas tem aumentado o número de pessoas afectadas
pelo mau hálito.
• A expressão “mau hálito” é 3 vezes mais procurada na internet do que “branqueamento” ou “boca
seca”.
• A grande maioria das pessoas não sabem que padecem deste problema.
• A maioria dos adultos sofre de mau hálito em algum momento da sua vida.
• Aproximadamente 70% dos pacientes maiores de 60 anos padeceu ou padece em algum momento de mau hálito.
• Muitas vezes, as pessoas que sofrem de halitose não sabem que têm este problema devido à
incapacidade de cheirar a sua própria respiração. Em 58% dos casos é-lhes relatado por outros
e em 24% notam-no eles mesmos.
• O problema do mau hálito é mais comum entre os homens
• A halitose pode ser um sinal de alerta para outros problemas gengivais, respiratórios, estomacais ou até psiquiátricos.

DIFERENÇA ENTRE MAU HÁLITO E HALITOSE
• O mau hálito é o termo geral que descreve o odor desagradável que exalamos pela boca.
• Falamos diariamente de mau hálito, quando este odor desagradável aparece ocasionalmente, mas
se o odor é permanente, então referimo-nos a halitose.
• A halitose é o odor que se produz a partir da decomposição das proteínas que estão presentes nos
alimentos que ingerimos. Por esta razão está frequentemente associado a uma incorrecta higiene
oral e também a patologias severas de outra origem, que necessitam de um diagnóstico e tratamento específicos.

O QUE PROVOCA A HALITOSE
• Milhões de bactérias de mais de 600 espécies coabitam na nossa boca. Embora estas bactérias
não cheirem mal, são capazes de decompor as proteínas contidas nos alimentos que ingerimos.
Encontram-se na língua e na placa dentária, assim como em zonas interdentais e subgengivais,
restaurações dentárias defeituosas, etc.
• Durante a decomposição destas proteínas ocorre a produção de moléculas que contêm enxofre e
portanto cheiram mal. Estes gases são chamados de Compostos Sulfurados Voláteis (CSV) e causam mau hálito. Os principais são o dimetil sulfeto, metilmercaptano e sulfeto de hidrogénio.
• Estão também associados à formação de gengivite e periodontite. Em casos extremos, eles podem
produzir enfarte do miocárdio.
• A cavidade oral não é a única culpada da halitose, embora seja responsável por cerca de 80%
dos casos.

CAUSAS DO MAU HÁLITO E HALITOSE
• A ingestão de comida abundante e picante: temperos fortes, cominhos, alho…
• Halitose por jejum prolongado
• Boca seca
• Halitose matinal que se deve a uma diminuição de secreção de saliva durante a noite
• Higiene oral incorrecta, que pode conduzir à gengivite, periodontites e outras doenças das gengivas.
• Próteses dentárias, que podem acumular restos de comida e necessitam de uma limpeza diária.
• Transtornos dos seios peri-nasais como a sinusite, a respiração pela boca, que produz secura.
• Pólipos, amidalite.
• Problemas estomacais como gastrite, ulceras ou deficiências vitamínicas.
• Alergias, problemas hepáticos ou biliares.
• Medicamentos como os anti-histamínicos ou certos antibióticos
• O stresse também intensifica a halitose
• O hálito também se modifica com a idade e desde a adolescência até à meia-idade fica progressivamente mais áspero.

AIR-LIFT DENTÍFRICO
Elimina as bactérias Gram (-) responsáveis por problemas
nas gengivas e de mau hálito
O seu alto conteúdo em xilitol (edulcorante extraído da bétula que não produz cáries) e flúor 100%
activo, produz uma estimulação salival e proporciona a redução dos microorganismos.
Estudos da universidade de Liverpool* demonstram que o dentífrico Air-Lift dissolvido em água, inibe a
adesão bacteriana por enxaguamento.
Propriedades
Contém óleo essencial de hortelã-pimenta, que tem efeito anti-séptico e antifúngico.
Não contém detergentes. Não irrita as gengivas nem é abrasivo (37 RDA). pH neutro. Contém vitamina
E, respeita a flora natural da boca.
Modo de utilização
Escovar os dentes 3 vezes ao dia durante 3 minutos.
Air-Lift Dentífrico CNP 6758318
* Pretty IA, Gallagher MJ, Martin MV, Edgar WM, Higham SM. 2003. Journal of Dentistry;31:327-332

COLUTÓRIO PARA UMA HIGIENE ORAL COMPLETA
Contém azeite e óleos essenciais. Neutraliza os Compostos Sulfurados Voláteis (CSV).
Com um refrescante sabor a menta.
Propriedades
Alto conteúdo em Xilitol. Sem álcool. Não mancha os dentes nem deixa nódoa.
Modo de Utilização
Aplicar depois de escovar os dentes.
Air-Lift Colutório: CNP 6776005

AIR-LIFT SPRAY
Combate o mau hálito de origem oral
Contém azeite, óleos essenciais e é rico em xilitol. Atua imediatamente e o seu efeito dura horas
Propriedades
Ph neutro, sem LSS, potássio, sem antibacterianos, sem álcool.
Modo de utilização
Pulverizar uma ou duas vezes
Air-Lift Spray CNP 6954909

AIR-LIFT PASTILHA ELÁSTICA
Pastilha elástica com agradável sabor a menta para combater o mau hálito oral
Para usar em qualquer momento e especialmente indicado para depois de comer, quando não é possível escovar os dentes ou quando se nota mau sabor na boca.
Propriedades
Sem açúcar. Contém azeite, óleos essenciais e 10% de Xilitol para combater as cáries.
Modo de utilização
Mastigar durante 10 minutos após as refeições.
Air-Lift pastilhas elásticas CNP: 7349779

AIR-LIFT CÁPSULAS
• Atuam desde o estômago, garantindo um hálito mentolado fresco.
• 100% Natural. Formulado à base de óleos essenciais mediterrâneos e azeite.
• 100% Seguro
• O seu efeito dura até 4 horas.
• Especialmente indicada em períodos prolongados de jejum e dietas ricas em proteínas.
• Até 8 cápsulas/dia. Não é aconselhado a grávidas.
Propriedades
As partículas de azeite cobrem e absorvem os Compostos
Voláteis Sulfurados e forçam a sua eliminação através do trato intestinal.
Os óleos essenciais (óleo de salsa, óleo de menta e eucaliptol) ascendem
desde o estômago e aportam um agradável sabor a menta
que gera autoconfiança.
Modo de utilização
Tomar uma ou duas cápsulas com água, não mastigar.
Resultados em 20 minutos
Air-Lift cápsulas: CNP 7347112

