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NISSOS GUM
Πρωτοποριακή, λειτουργική τσίχλα χωρίς ζάχαρη, που 
ξεχωρίζει για τις φυσικές, αντιμικροβιακές της ιδιότητες, 
χάρη στη Νισίνη.



Το προϊόν

Το όνομά του είναι συνδυασμός των παρακάτω: 

Η “Nissos Gum” είναι μια πρωτοποριακή, λειτουργική τσίχλα χωρίς ζάχαρη, που ξεχωρίζει για τις φυσικές, 
αντιμικροβιακές της ιδιότητες, χάρη στη Νισίνη.
Μια εύκολη και γρήγορη λύση για τη διατήρηση της καλής στοματικής υγιεινής καθόλη τη διάρκεια της μέρας, 
σε δυο μοναδικές γεύσεις από εκχύλισμα μαστίχας Χίου ή μανταρίνι. Πρόκειται για ένα προϊόν υψηλής αξίας, 
όχι μόνο για την καινοτόμο σύστασή του, αλλά και για την “πράσινη” συσκευασία του, από ανακυκλώσιμο και 
ανακυκλωμένο χαρτί. Καινοτομία και αποτελεσματικότητα συνδυάζονται με την αισθητική σε δύο μοναδικές 
vintage συσκευασίες!
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NISSOS GUM
Η στοματική κοιλότητα είναι ένα παράθυρο 
επικοινωνίας του ανθρώπινου σώματος 
με το περιβάλλον. Αν επενδύσουμε σε 
μια ολοκληρωμένη στοματική φροντίδα, 
καταπολεμώντας τα βλαβερά βακτήρια του 
στόματος, μπορούμε να προλάβουμε την 
εκδήλωση πολλών σημαντικών προβλημάτων 
υγείας, ακόμη και της ενδοκαρδίτιδας!
Στόχος μας είναι να μπορούμε να διατηρούμε 
τη στοματική υγιεινή μεταξύ των γευμάτων 
ακόμα και όταν ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός 
μας. Η “Nissos Gum” αποτελεί την ιδανική 
“catch and go” επιλογή για κάθε επιβαρυμένη 
μέρα!

Αυτό που κάνει τη “Nissos Gum” να ξεχωρίζει 
είναι η Νισίνη! Μια φυσική αντιμικροβιακή 
πρωτεΐνη, κατάλληλη για ανθρώπινη 
κατανάλωση, η οποία παράγεται από 
βακτήρια του γένους Lactococcus.
Πρόκειται για τον απόλυτο σύμμαχο της 
στοματικής υγείας και της ενίσχυσης της 
φυσιολογικής χλωρίδας.

Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην Αγγλία 
το 1928 και σήμερα χρησιμοποιείται στην 
Ευρώπη ως βιο-συντηρητικό (Ε234)!
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Στο επίκεντρο
της καινοτομίας

Χορηγός επικοινωνίας

Χορηγοί


