
 במאבק קדימה גזול צעד
דנטליות בעיות למניעת

 האנושות את עקרונית מטרידות דנטליות בעיות שתי
 וחוסר אחד מצד אכילה מהרגלי תוצאה הם ואלה

שני. מצד נאותה שיניים היגיינת
 שתיהן החניכיים. ודלקת שיניים עששת הן הבעיות

 הרובד והוא אחד משותף פקטור -מהתהוות ישירה תוצאה
השן. זקוקית מעל (פלקה)

 היקרו־ להתרבות טצויין מזון קרקע מהווה הרובד
 את המתקיפות חומצות המיצרים שונים, אורגניסמים

 נמצא אבל חלב חומצת מזהים כלל בדרך השן. זכוכית
 חומץ, חומצת פירובית, חומצה :כגון אחרות, חומצות גם

 השן זגוגית התקפת חטאה. וחומצת פריפיונית חומצה
שיניים. לעששת גורמת החומצות ידי על

 לתוך סוכר חדירת ידי על נגרמה החומצות היווצרות
חמיקרואורגניסמים. ידי על ושיחלובו הרובד

 הוא שיניים, לעששת בלבד גורם לא יפלקה) הרובד
 דלקת והיא סב־שינית מחלה להיווצרות אחראי גם

 והחניכיים הרובד בין במקום מתחיל הפרוצס החניכיים.
 מופיעים מיקרואורגניסמים מהתרחבות כתוצאה כאשר

המו החניכיים, לדלקת הגורמים שונים כימיים חומרים
השן. לאיבוד נאות טיפול ללא — הזמן במרוצת בילים

 היתהוות מניעת וראשונה בראש הוא רציונלי טיפול
הרובד.

 המסוגל הפלואורהארגני הוא ביותר היעיל האמצעי
 מגן שבבת נוצרת זה ידי ועל השן זגוגית עם להתקשר

חדירה. ובלתי חזקה
 על פטנטים ידי על מוגנים אורגניים פלואורידים שני

^297( משוצריה גבה חברת ידי  הם )07\242ו״ 0^
 המיוצרת אלמקס שיניים משחת של העיקריים המרכיבים

טבע. חברת ידי על בארץ
 באלמקס ובערב בבוקר השיניים של שיגרתי צחצוח

 החניכיים בדלקת לטיפול שיניים. עששת היתהוות .ימנע
 אמצעי המכילה פורטה ארונל שיניים משחת מומלצת

(הפלקה). הרובד להורדת ניקוי

 הבריאות משרד
הסיעוד אגף

(גברים) צוה״ל חובשי
תואר לקראת לימודיהם להמשיך המעוניינים

ח י א ש ע מ
:הכתובת לפי ככתב יפנו
 ירושלים ,2 בן־טבאי רח׳ הבריאות, משרד הסיעוד,. אגף

 02־638212 טלפון גרווה, מוזן גב׳ :טלפונית
 03־210752 טלפון לוי, ארנה גב׳

שנה :הלימודים משך
הצורך לפי קיום מילגות תינתנה ללומדים

 שוב את
מלאה?

עצירות? נפיחות?
וטבליות. עלים ־ בישראל היחידי נמס טבעי: לעיכול ביקוניס תה

 בריאה חופשה
והר1ב\לי-

המלח י□

 החורף. באמצע חמה חופשח לד מציע זוהר גלי מלון
 פנסיון בחצי לאורח מ.ע.מ. + שקל 190

כולל:
אחה״צ 4 בשעה ועוגה קפה ★
ווידיאוטייפ דיסקוטק קולנוע סרטי בינגו בידור, ערבי ★
לאורח הגופרית לבריכות חינם כניסה כרטיסי 6 ★

ז לילות 6 לפחות השוהה
 לרשות ועור) (לראומטיזם מומחים רופאים שני ★

תשלום) (תמורת האורחים
בלבד! שקל+מ.ע.מ. 30 מלא, לפנסיון התוספת ★

מקומות: להזמנת
057-90851 טל. זוהר גלי מלון המלח ים 03־615598 טל. 66 רוטשילד שדרות ת״א

.עסג/־א

;
כדיזנגוףסנסר.הצפונית מהכניסה תכנסי חזי של לנעלים

.09.00 — 19.00 :רצוף פתוח מוגבל. המלאי קוגה. לבל רתי נעלי של צבעוני שנה לוח 1 ם נ י ח
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