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PENJELASAN PRODUK
Membuat gigi terlihat lebih cerah dan lebih putih. AP 24® 
Whitening Fluoride Toothpaste mencerahkan gigi tanpa 
peroksida sekaligus mencegah gigi berlubang dan 
terbentuknya plak pada gigi. Dengan formula vanilla mint 
yang lembut membuat nafas segar, rasa segar dan bersihnya 
terasa sepanjang hari.

MANFAAT
• Membantu mencerahkan gigi tanpa peroksida yang 

berbahaya.
• Memberikan rasa bersih dan segar yang lama pada mulut
•  Rasa vanilla mint yang segar.

BAHAN KANDUNGAN UTAMA
•  Bahan kandungan campuran dari Hydrated Silica dan 

Alumina (Aluminum Oxide)—sebuah kombinasi unik dari 
bahan yang lembut yang bekerja menghaluskan dan 
mengkilapkan gigi tanpa mengikis lapisan email gigi.

•  AP 24®— Mengandung bahan kandungan pencegah 
plak yang telah dipatenkan dengan kualitas setara 
dengan yang digunakan pada produk farmasi yaitu 
Dimethicone (bahan penghasil busa dan pencegah 
iritasi) dan surfaktan (bahan pembersih). AP 24® 
mengandung bahan aktif yang memberikan lapisan 
pelindung pada gigi dan menahan dengan kuat sehingga 
membuat mulut terasa segar lebih lama.*

•  Sodium Monofluorophosphate—bentuk dari fluoride yang 
diperbolehkan untuk membantu mencegah gigi berlubang.

PENGGUNAAN
Gunakan untuk menggosok gigi sehabis makan atau dua kali 
sehari atau sesuai dengan petunjuk dokter gigi.

Orang dewasa dan anak-anak usia 6 tahun ke atas: Sikat gigi 
dengan seksama, terutama setiap selesai makan atau 
setidaknya dua kali sehari atau sesuai dengan yang disarankan 
oleh dokter gigi. Ajarkan anak-anak di bawah usia 6 tahun 
cara menggosok gigi yang benar dan kebiasaan berkumur 
(untuk mengurangi tertelannya cairan berkumur). Awasi anak-
anak jika perlu hingga mereka dapat menggunakannya tanpa 
pengawasan.

Untuk penggunaan oleh anak-anak di bawah usia 2 tahun: 
konsultasikan terlebih dahulu ke dokter gigi. 
 
PERHATIAN: Jauhkan dari jangkauan anak-anak di bawah 
usia 6 tahun.

PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Apa yang membuat teknologi pemutih/pencerahan 
Nu Skin berbeda?
•  Tanpa peroksida—Peroksida memutihkan gigi, tapi dapat 

merusak lapisan email gigi dan mengiritasi lapisan lembut 
mulut. Peroksida hanya digunakan untuk pengguna 
profesional.

•   Tidak mengandung bahan penggosok yang kasar 
(harsh abrasives)—bahan-bahan tersebut dapat 
menghilangkan noda, namun juga bersifat mengikis dan 
menggores gigi.

Akankah pasta gigi AP 24® Whitening Flouride 
membuat gigi saya lebih putih dari warna alami gigi?
Tidak. Pasta gigi AP 24® Whitening Flouride bukanlah 
pemutih gigi. Namun, jika gigi Anda bernoda atau 
berwarna lebih gelap karena faktor berbagai macam 
makanan, rokok atau minuman, AP 24® Whitening 
Flouride Toothpaste akan membantu dengan cepat 
menghilangkan noda tersebut dan mengembalikan 
kecerahan warna gigi Anda ke warna alami gigi.
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AP 24® WHITENING  
FLUORIDE-FREE TOOTHPASTE
BAHAN KANDUNGAN
Water (Aqua), Hydrated Silica, Sorbitol, Aluminium 
Hydroxide, Glycerin, Tetrasodium Pyrophospate, PEG-12, 
Flavor (Aroma), Cellulose Gum, Poloxamer 338*, 
Poloxamer 407*, Sodium Lauryl Sulfate, Sodium 
Monofluorophospate, Dimethicone, Titanium Dioxide, 
Sodium Saccharin


