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Step 3

1. េ្របើថ� ដុំសេធ�ញ Benfite’ Natural Care Toothpaste
2. បែន�មខ្យល់ដេង�ើម្រសស់ថ� េដាយទឹកខ�ុរមត ់Benfite' Natural Care Mouth Wash
3. ខ្យល់ដេង�ើម្រសស់្រសាយបរសុិទ�្រគបេ់ពលេវលាជមយួ Benfite’ Natural Care Mouth Spray

Step 2

Step 1

NATURAL CARE TOOTHPASTE

ដំ�ក់�ល���រ��រក��

* កំណកស�ិត គឺ�កំណកពណ៌�ឿង ឬ�����លបង��ើង�យ�ក់��រ� និង�តិស�រ
ស�ិត�ប់��ើ���ញ

សុខ�ព�ត់���ញ

���ម���ក់ស�ិត / កំណកកំ�រ��ះ�អ�ី��លអ�ក���វ��ឈមមុខ���លអ�ក�ន�យុ 30+

ទឹក�ត់នឹង�ប់��ើមថយចុះ។ ដូ���ះ �ក់��រ��ក��ង�ត់�ប់��ើមក�ើត�ន់����ើន

ប��ើត����ម���ក់ស�ិត��ើឱ���ត់របស់អ�ក�យនឹង�នក�ិន និង�ក���ងប���ត់ពូជ�ក់��រ�

ថមពលពីសារធតុច្រមញ់េចញពីធម�ជតិ េស� ្របម៉តម់នុស្ស
និងេមើមខា� យេលឿង

���ំដុស���ញ
Benfite’ Natural Care Toothpaste

�រ�តុផ��ំ

• ទបស់ា� តប់កេ់តរ ីនិងការ្របមូលផ�ុ ំកំណកកំេបរ េដាយសារធតុច្រមញ់
   េចញពីឱសថរុក�ជតិ្របេទសៃថ
• ការពារការពុកេធ�ញ និងែថរក្សោសុខភពអ�� ញេធ�ញ
• ជួយកាតប់ន�យក�ិនមតម់និល� ខ្យល់ដេង�ើម្រសស់ថ�
• ជួយបេង�ើនសារធតុែរឲ៉្យេធ�ញ

- ច���ញ់��ញពី��������ត់មនុស�� Andrographis Extract
  មន្របសិទ�ភពក�ុងការសម� បប់កេ់តរែីដលជមូលេហតុចម្បងៃនប�� ក�ិនមត់
- ច���ញ់��ញពី�ើម���យ�ឿង Fingerroot Extract
   មនគុណសម្បត�ិជសារធតុ្របឆងំបកេ់តរ ីAnti-Bacterial
   ក�ុងមតេ់ធ�ញ និងបំពងក់
- Isopropyl Methylphenol (IPMP)
   មនេនេលើេដើម Thyme វាមន្របសិទ�ភពក�ុងការកម� តេ់មេរាគេផ្សងៗបនយ៉ងល�
   ្រគប្់រគងការចម�ងេមេរាគ និងមនសុវត�ិភពខ�ស់

• ជួយទប់���ត់�ក់��រ�

• �ត់បន�យ�រ��មូលផ��ំកំណកកំ�រ
  និង���ម���ក់ពណ៌�ឿង

• ផ�ល់ក�ិន��អូប ���ក់ និង��ស់���យ

• �រ�រ�រពុក���ញ

• ��រក��អ���ញ���ញ

• ជួយប��ើន�រ�តុ���ដល់���ប់���ញ
  - Calcium Lactate

ទបស់ា� តក់ារបេង�ើតកំណកកំេបរឬ Biofilm ពីេមេរាគ
ែដលបណ� លឱ្យមនកំណកកំេបរ និងសា� ម្របឡកព់ណ៌េលឿង

- ���ង Peppermint
  ផ�ល់ក�ិន្រកអូប ្រតជក ់និង្រសស់្រសាយ

- Sodium Fluoride
   ជ សារធតុ ផ្ស ំែដល ជួយ េធ�ើឱ្យ េធ�ញ សសា� ត
   រងឹម ំនិងកាតប់ន�យការពុកេធ�ញ

- �រ�តុច���ញ់��ញពី Cinnamon Extract
   មនតួនទី្របឆងំនឹងការរលាក ឬពងែបកមត់

មូលេហតុែដលប���លឲ���នក�ិន��ត់
មូលេហតុែដលប���លឲ���នក�ិន��ត់

ពុក���ញ រ�កអ���ញ���ញ

មូល��តុក��ង�ត់

មូល��តុ�ង���

មិន�នស���តអ���ត

��ើ���ស់���ញសិប��និមិត�
�យមិន�នស���ត

ទឹក�ត់ ហូរ ��ញ ��ើន 
�ើតពី �រមិន សូវនិ�យ 

���ញ���តសុី��� ឬ��ើឧបករណ៍�ៀប���ញ
�យមិន�នស���តឲ���ន���តល�

ជម�ឺ��ម���ក����ងៗដូច� Sinus, Tonsils, ជំងឺសួត

ជម�ឺទឹក�ម���ម ម�រ�ក និង��ពះ�ះ�ៀន ។ល។

ជក់�រ�

និងពិ���ឿង��វ�ង
�រទទួល�ន��រ��ល�នក�ិន���ំង

ដូច� ខ�ឹម ��ឿង��ស����ងៗ ខ�ឹម��ំង��ើម

ពង��ក�ត់

ប��ើន�រ�តុ������ះ�រ�តុ���



�រ�តុផ��ំ

• ទប់���ត់�ក់��រ� និង�រ��មូលផ��ំកំណកកំ�រ

• ផ�ល់ក�ិន��អូប ���ក់ និង��ស់���យ

• �រ�រ�រពុក���ញ

• ��រក��អ���ញ���ញ និង���ញ

• ជួយប��ើន�រ�តុ���ដល់���ប់���ញ
  - Calcium Lactate

- ច���ញ់��ញពី��������ត់មនុស�� Andrographis Extract

- ច���ញ់��ញពី�ើម���យ�ឿង Fingerroot Extract

• ���ត
• �នទំនុកចិត�
• ដ��ើម��ស់���

ជួយក�ុងការ្រគប្់រគង
ឬអាចប�្ឈបប់�� ក�ិនមតប់ន

Body Sheer Benfite Natural Care Mouth Wash
ទឹកខ��រ�ត់ រូបមន�ធម��តិ Natural Care and Antibac

ទប់���ត់�ក់��រ� និង�រ��មូលផ��ំកំណកបន�ះកំ�រ

ជួយ�ត់បន�យក�ិន�ត់ ផ�ល់ខ��ល់ដ��ើម��ស់���

�រ�រ�រពុក���ញ និង��រក��សុខ�ពអ���ញ���ញ

ឱសថបុរាណៃថែដល្រត�វបនេគសា� ល់ថ វាមន្របសិទ�ភព
ក�ុងការកាតប់ន�យការរលាក ព្រងឹង្របពន័�ភពសំុាក�ុងរាងកាយ េហើយ បន ្រត�វបន
េគរកេឃើញថច្រមញ់េចញពីេស� ្របម៉តម់នុស្ស ្រត�វបនេគសាកល្បងេទេលើ
ការឆ�ងបកេ់តរ ីStreptococcus mutans គឺជការចម�ងេមេរាគែដលបណ� លឱ្យេកើត
ជកំណកបន�ះកំេបរេផ្សងៗ

មនគុណសម្បត�ិ្របឆងំនឹងបកេ់តរេីនក�ុងមត ់និងបំពងក់ នយកដា� នអភវិឌ្ឍ
េវជ�សា�ស�ៃថបនរកេឃើញថ "េមើមខា� យ" មនសារធតុសំខាន់ៗ
េឈា� ះថ Panduratin A  មន្របសិទ�ភពក�ុងការទបស់ា� តក់ំណកម្ីរក�សររីាង� ឬ Biofilm
ពីបកេ់តរែីដលេធ�ើឱ្យមនកំណកបន�ះែដលបណ� លឱ្យពុកេធ�ញ និងក�ិនមតម់និល�

- ច���ញ់��ញពី���ង Peppermint Oil - ច���ញ់��ញពី Cinnamon Extract

- Sodium Fluoride

- ជួយទបស់ា� តប់កេ់តរកី�ុងមត់
  ផ�ល់ក�ិន្រកអូប្រសស់្រសាយ មនអារម�ណ៍្រតជក់
- បេង�ើនភពរស់រេវ ើក

ឱសថបុរាណែដលមនគុណសម្បត�ិក�ុងការ
- កម� តប់កេ់តរកី�ុងមត់
- ជួយបំបតក់ារឈេឺធ�ញ
- ែថរក្សោេធ�ញ និងអ�� ញឱ្យរងឹមំ

- ជួយការពារពុកេធ�ញេដាយ Fluoride េនជបេ់នេលើ
  េធ�ញ េធ�ើឱ្យអ�� ញេធ�ញកានែ់តរងឹមំ
- កាតប់ន�យជតិអាសីុតៃនបកេ់តរ ីនិងការស�ិតជប់
  ៃនបន�ះកំេបរេនេលើេធ�ញ
  ែដលបណ� លឱ្យពុកេធ�ញ
- Fluoride មននទី្របមូលផ�ុ ំៃនសារធតុែរ ៉
  ជួយការពារការពុកេធ�ញ

- ជួយបេង�ើនសារធតុែរ ៉កាល់ស្ូយម ែដល្របមូលផ�ុ ំេនក�ុងទឹកមត់
  ឲ្យ្រតឡបេ់ទចូលេទក�ុងអ�� ញេធ�ញ ជួយឱ្យេធ�ញរងឹមលំ�
- កាតប់ន�យហានិភយ័ៃនជម�ពុឺកេធ�ញ

ក���ចំបង��លប���លឱ���នក�ិន�ត់មិនល�គឺឧស�័នស�ស�តុ���ន់ធ័រ
ប��ើត�ើង�យ�ក់��រ� �ក់ទងនឹងប����ត់���ញ �កសំណល់��រ និងបន�ះមី���សរ��ង�

NATURAL CARE MOUTH WASH

ទឹកខ��រ�ត់



ទប់���ត់�ក់��រ� និង�រ��មូលផ��ំកំណកកំ�រ

ច���ញ់��ញពី��������ត់មនុស��
Andrographis Extract

�យំកខ��ល�់�អូប��ស�់��យ
��ប់��ល��� ��ប់ទីក���ង...
�យំកខ��ល�់�អូប��ស�់��យ
��ប់��ល��� ��ប់ទីក���ង...

ឱសថបុរាណៃថែដល្រត�វបនេគសា� ល់ថ វាមន្របសិទ�ភព
ក�ុងការ�ត់បន�យ�ររ�ក ព��ឹង��ព័ន��ព���ំក��ង�ង�យ
េហើយ បន ្រត�វបនេគរកេឃើញថច្រមញ់េចញពីេស� ្របម៉តម់នុស្ស
���វ�ន���កល��ង��ើ�រឆ�ង�ក់��រ� Streptococcus mutans
គឺ��រចម�ង���គ��លប���លឱ���ើត�កំណកបន�ះកំ�រ����ងៗ

ច���ញ់��ញពី �ើម���យ�ឿង
Fingerroot Extract

�នគុណសម��ត�ិ���ំងនឹង�ក់��រ��ក��ង�ត់ និងបំពង់ក
នយកដា� នអភវិឌ្ឍេវជ�សា�ស�ៃថបនរកេឃើញថ "េមើមខា� យ"
មនសារធតុសំខាន់ៗ  េឈា� ះថ Panduratin A  �ន��សិទ�
�ពក��ង�រទប់���ត់កំណកមី���សរ��ង� ឬ Bio�lm ពី�ក់��រ�
��ល��ើឱ���នកំណកបន�ះ��លប���លឱ��ពុក���ញ
និងក�ិន�ត់មិនល�

វធិីេ្របើ៖ បញ់ចូលមតេ់ដើម្បបីំបតក់�ិនមនិល�
             អាចេ្របើបនញឹកញបត់ាមត្រម�វការ

Benfite Mouth Spray ជួយកម� តប់កេ់តរេីនក�ុងមត ់កាតប់ន�យការចម�ងេមេរាគតាមមត់
និងបំពងក់ ផ�ល់ខ្យល់ដេង�ើម្រសស់ថ�  េជឿជកេ់ពញមយួៃថ�

"����យក៍���ត់ក�និ�ត់រូបមន�ធម��តិ"

NATURAL CARE MOUTH SPRAY

រួម 2 �រ�តបុ���ល��� 

DEOPLEX ORGANIC
(Dioplex Organic) ពីសហរដ����រ�ក
សារធតុែដលទទួលបនពី្របតិកម�ជីវសា�ស�េដាយ្របេភទ
ផ្សតិពិេសសមនគុណសម្បត�ិជួយកម� តក់�ិនមតម់និល�
ែដលបណ� លមកពីការទទួលទានអាហារ េភសជ�ៈ និងបរ ី

PROPOLIS
(Propolis) ពីសហរដ����រ�ក
សារធតុែដលច្រមញ់េចញពី Honeycomb ជួយកម� តប់កេ់តរ ី
េមេរាគ ្របឆងំនឹងការរលាក បេង�ើនភពសំុា
កាតប់ន�យការឈចឺាប ់េហើម ្រកហម បេង�ើនេល្ប�នៃនការព្យោបល
របសួក�ុងមត ់និងបំពងក់ យ៉ងមន្របសិទ�ភព

XYLITOL
បេង�ើន្របសិទ�ភពៃនការការពារជម�ពុឺកេធ�ញ
កាតប់ន�យការ្របមូលផ�ុ ំបន�ះកំណកកំេបរ និងេមេរាគ
ែដលបណ� លឱ្យរលាកអ�� ញេធ�ញ

CHAMOMILE EXTRACT
(ច���ញ់��ញពី��� Chamomile)
កាតប់ន�យការរលាក និង្របឆងំនឹង
បកេ់តរ ី

SAGE EXTRACT
(ច���ញ់��ញពី�ើម Sage) ពី្របេទសបរាងំ
មនតួនទី្របឆងំនឹងបកេ់តរ ីនិងអងទី់ប៊យី៉ូទិក
េដើម្បកីាតប់ន�យការរលាកក�ុងមត់
និងកាតប់ន�យការឈបឺំពងក់

GUAVA LEAF EXTRACT
(ចំ�ញ់��ញពីស�ឹក����ក)
សម្ូបរេទេដាយ Tannins មនតួនទីទបស់ា� តក់ារចម�ងេមេរាគ
បកេ់តរ ីនិងកម� តេ់មេរាគ េដើម្បកីាតប់ន�យក�ិនមតម់និល�
េធ�ើឲ្យខ្យល់ដេង�ើម្រកអូប្រសស់ថ�

ANISE OIL
(Star Anise Extract)
ជួយកាតប់ន�យការលាក
និងផ�ល់នូវក�ិន្រកអូប្រសស់្រសាយ

PINE OIL
មនគុណសម្បត�ិក�ុងការកម� តប់កេ់តរ ី

THYME OIL
ជួយក���ត់���គ និង�ត់បន�យ
ការចម�ងេមេរាគក�ុងបំពងក់

EUCALYPTUS OIL
(���ង Eucalyptus)
ជួយ្របឆងំបកេ់តរ ី
និងជួយបេណ� ញជតិពុល

SPEARMINT OIL
(ច���ញ់��ញពីស�ឹក Spearmint)
ជួយ្របឆងំនឹងការរលាក និងផ�ល់ខ្យល់ដេង�ើម្រសស់ថ�

PEPPERMINT ES. OIL
(���ង Peppermint)
្របឆងំនឹងការរលាក និងផ�ល់នូវក�ិន្រកអូប្រសស់្រសាយ

MINT OIL
(ច���ញ់��ញពីស�ឹកជីអ���ម)
ជួយ កម� ត ់ក�ិន មត ់មនិ ល� និង ផ�ល់ខ្យល់ ដេង�ើម
្រសស់ថ�

�រ�តុផ��ំសំ�ន់


