
Algemene informatie 

Herbal tandpasta is een product van plantaardige 

oorsprong met een veelzijdig effect op basis van 

de oude Indiase Ayurveda. De tandpasta 

versterkt de tanden en het tandvlees en biedt 

natuurlijke bescherming voor de mond.

De peper die erin zit verfrist de adem en heeft 

een antiseptisch effect. Kruidnagelolie heeft een 

pijnstillend en antibacterieel effect. Munt heeft 

verfrissende en schimmelwerende 

eigenschappen, terwijl de gember in de pasta 

een desinfecterende werking heeft. Beschermt 

het glazuur, bestrijdt onaangename geuren, en 

vermindert tandsteen. 

Achtergrond & Geschiedenis 

Sinds 1884 ontwikkelt Dabur India ltd. (Vatika) producten gebaseerd 

op de wetenschap van Ayurveda. Het begon als een bescheiden 

bedrijfje met de verkoop van Ayurvedische medicijnen in 1884 op de 

straten van Calcutta. Na een lange weg is Dabur een toonaangevende 

fabrikant van consumentenproducten in India geworden.

Gedurende afgelopen 135 jaar zijn ze gewijd aan het verstrekken van 

natuur gebaseerde oplossingen voor een gezonde en holistische 

levensstijl. Door middel van een uitgebreide assortiment van 

producten, raken ze de levens van alle consumenten, in alle 
leeftijdsgroepen, in alle sociale grenzen.
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