
Richtlijn biologische behandeling
Richtlijn voor het gebruik van blue®m teeth & bone formula

Inleiding:
Door een intelligente toepassing van de immunologische principes aan de hand van
de biologische behandelrichtlijnen, wordt het immuunsysteem geactiveerd en wordt
botgenezing versneld, zodanig dat gebruik van antibiotica en schadelijke
medicijnen niet nodig is. Het is belangrijk om het bot en het immuunsysteem op
chirurgische behandelingen voor te bereiden door het stimuleren van het
immuunsysteem en het elimineren van nadelige factoren. Het biologisch
behandelprotocol gaat uit van het principe van versterking, herstel en genezing  en
niet van onderdrukking of bestrijding.

In de filosofie van blue®m speelt actieve zuurstof in dit herstelproces een belangrijke
rol. blue®m gaat nu een stap verder en heeft ook een slimme manier ontwikkeld om
het herstelproces bij chirurgische ingrepen in de mond nog beter te ondersteunen:
blue®m teeth & bone formula -supplements for health- een uniek en compleet
tandheelkundig voedingssupplement. Voorafgaande aan chirurgische procedures
wordt de botstofwisseling bevordert met de gecombineerde toediening van
vitamine D3 met K2 (MK7) en belangrijke botmineralen.

Protocol:

A.  Gebruik voor-, tijdens- en na chirurgische ingrepen
Voorafgaande aan chirurgie in de mond wordt de verwijdering van metalen en
ontstekingen in de mond en in de kaak aanbevolen. Hierdoor wordt het
immuunsysteem veel minder belast en functioneert het beter tijdens de ingreep.

Bovendien wordt geadviseerd om vanaf 4 weken voor de operatie alle nadelige
invloeden uit de voeding te mijden. Dat betekent: geen koffie, alcohol, tabak,
suiker, gluten en koemelk producten. Water, groenten en salades in alle variaties
evenals een gezonde levensstijl met veel slaap, lichaamsbeweging en zon
hebben een positieve en stimulerende werking.

blue®m teeth & bone formula moet minimaal 4 weken voor de operatieve
ingreep worden ingenomen: 3 x daags 1 capsule. Blijven gebruiken tot minimaal
6 weken na de ingreep, gelijktijdig met blue®m actieve zuurstof producten, zoals
de tandpasta, mondwater en oral gel.



Het gebruik van omega-3-vetzuren in de vorm van bijv. krillolie wordt sterk
aanbevolen, omdat dit de opname van de blue®m teeth & bone formula
bevorderd.

Na de operatie 2 tot 3 dagen rust nemen en het ook wondgebied volledig met
rust laten. Het gebied rondom het wondbed pas na 3 dagen voorzichtig poetsen
met de blue®m toothbrush, tenzij anders wordt voorgeschreven. Als 6 weken na
de ingreep nog een onderhoudsdosering wenselijk is dan is het voldoende om 2 x
daags 1 capsule in te nemen.

B.   Gebruik bij een hoog cariësrisico
Veel factoren kunnen van invloed zijn op het cariësrisico zoals voeding,
eetfrequentie, mondhygiëne, mondademhaling, droge mond,
bacteriesamenstelling, ouderen, zwangeren, duursporters, verstandelijk en
motorisch gehandicapten, beugeldragers etc.

Behalve bovenstaande factoren is er nog een hele belangrijke andere oorzaak
van een hoge cariësprevalentie. Hieraan wordt in de tandheelkunde over het
algemeen nog maar weinig aandacht besteed; tekorten in de mineraal- en
vitaminehuishouding. Het aanvullend gebruik van voedingssupplementen is bij
een hoger cariësrisico dan ook zeer aan te bevelen. Zo verminderd bijvoorbeeld
het risico op cariës met maar liefst 53% bij een hoger vitamine D gehalte (Hujoel
2013).

Gebruik blue®m teeth & bone formula voor het verlagen van het cariësrisico
volgens de voorschriften op de verpakking.
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