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Tandheelkundige aandoeningen worden eigenlijk kritiekloos genomen. 
 

Genetische afwijkingen van de mond en de tandboog, ontdekking van onnauwkeurigheden 

van de verstandskiezen, de vraag naar een orale beugel en orthodontische behandelingen, 

verkeerd uitgelijnde tanden, tandvleesaandoeningen, parodontitis, gingivitis, kankercellen in 

de mondholte en ook oorsprong gezondheidsproblemen zijn dus gebruikelijk en wijdverspreid 

waar vrijwel iedereen op de ene of de andere manier invloed op heft - homepage. Nu 

accepteert ons bedrijf. Tandziekte als onvermijdelijk en ook wijdverspreid. 

 

 

 
 

 

Tandbederf wordt eigenlijk beschouwd als een verplichte ellende. 
 

Met name in de VS lijkt het missen van tanden een patriottische onderneming te zijn, maar er 

is er nog een uit de jeugd over het verleden van de grondlegger van het land, George 

Washington, vertelde, die een set van houten tanden bezat. 

Het tandprobleem lijkt helemaal niets vergeleken met alle andere ziekten in de Verenigde 

Staten. De ervaren autorisaties zullen zeker weer gewoon onder het tapijt liggen. Elke persoon 

die ooit heeft behandeld. kiespijn weet precies welke pijn ermee gepaard gaat. 

 

Het oppervlakkige 
 

Er zijn mensen die suggereren dat tandbederf alleen de oppervlakkige en ook slechts de kleine 

indicator is van een veel groter probleem dat onze experts met de huidige 

behandelingstechnieken eenvoudigweg een toenemend aantal onderdrukken. Onze 

tandartspraktijk kent twee technieken om lastig gebit te behandelen: het gaatje opvullen of 

zelfs de tand trekken. Het lijkt erop dat het probleem eindelijk volledig is opgelost als er 

uiteindelijk geen tanden meer te ontwikkelen zijn. 

 

Het missen van tanden veroorzaakt ondervoeding. Dat gezegd hebbende, die het 

tegenwoordig niet meer zonder tanden moeten stellen, is de zorg toegenomen. Behalve omdat 

een gebitsprothese het uiterlijk heeft veranderd, kan het ook onaangenaam zijn, en ook dat is 
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slecht kauwen met haar. Hierdoor lijden veel oudere mensen aan slechte voeding, en het is 

denkbaar dat het volledige tandverlies deze complicatie verergert. 

 

• Misleidende verklaringen leiden tot pacificatie van mensen. De American Dental 
Association (ADA), de Organization of the United States Dental Clinic, en ook 
verschillende andere instellingen vinden verval een "lokaal" probleem. Samen met 
dergelijke desinformatie heb je ons team volgestouwd met producties. Het 
belangrijkste dogma is eigenlijk dat tandcariës op een prevalentie van ziektekiemen 
in de mond kan worden afgeleid. 

• Deze bacteriën voeden zich met zogenaamd suikerhoudend voedsel, snoep en 
zetmeelrijk voedsel. 

• Er wordt beweerd dat deze levende wezens zuren zouden produceren die tandpasta 
aantasten en gaten zouden veroorzaken. De voortplanting van de bacteriën in de 
mondstreek lost andere problemen op, waaronder bijvoorbeeld de ophoping van 
tandplak of tandsteen en ook tandvleesaandoeningen. 

 

Dit is onvoldoende om veel meer symptoombestrijding te zijn. 
 

Aanhangers van deze theorie zien veel mogelijkheden om een oplossing te vinden voor het 

probleem op het werk, zoals tanden. U adviseert om regelmatig het gebit te reinigen door de 

tandarts tandzijde en ook mondwater te gebruiken en te gebruiken, en ook al het andere, wat 

helpt bij het verminderen van de micro-organismen en het opbouwen van parelwit glazuur. Je 

neemt aan dat een tape van de tanden spreekt, om ze te beschermen tegen vernietigend zuur. 

Tegenstrijdigheden die moeten worden opgehelderd. 

 

Met betrekking tot een curatief dieet denken ze dat snoep en zoete voedingsmiddelen de 

micro-organismen ondersteunen en zo de problemen veroorzaken. Ze zijn er sterk van 

overtuigd dat fluoride de tandpasta uithoudingsvermogen geeft en deze ook extra 

resistent maakt tegen de zuurproducerende micro-organismen. 

 

Een interessant oordeel dat uit dit geloof zou kunnen voortvloeien, is dat je zoveel suiker kunt 

eten als je wilt, zonder dat het het tandglazuur aantast, tenzij je je tanden direct na het eten 

zou kammen en ook de gaten zou opruimen met flosdraad. , het microbiële ecosysteem te 

verstoren. Wat deed mensen tegen tandbederf, voordat er tandpasta, tandenborstels en 

tandenborstels waren? 
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Afgezien van degenen die hebben geprobeerd hun tanden te poetsen, zijn ze waarschijnlijk 

zelf niet grondig genoeg, om eenzame opsluitingen gevuld met amalgaam te verlichten, te 

vergroten en water met fluoride te drinken, hebben beide technieken aanzienlijke gevolgen. 

Vrijwel iedereen in de Verenigde Staten is vroeger getroffen door bederf, en ze willen ons 

bedrijf laten denken dat deze aandoening eigenlijk een oppervlakkige zorg is en ook op 

ziektekiemen in de mond als gevolg van, die het dunne glazuur aantasten, die onze tanden 

beschermt. De kwestie gaat veel verder. 

 

Het niveau van lijm dat dit verhaal ondersteunt, is veel dunner in vergelijking met de 

nagellak. Stel dat de complicatie in feite veel dieper gaat en rechtstreeks is verkregen uit de 

westerse levensstijl? Wat als het probleem van tandbederf eigenlijk is geworteld in de optie 

van ons dieetplan, en ook in de manier waarop ons bedrijf de Planeet verzorgt? 

 

• Het zou de gifstoffen van amalgaam en fluoride moeten specificeren. 

• Onze ex Aan de gevolgen van amalgaamvullingen en gefluorideerde tandpasta zijn 
vast te stellen dat we het authentieke, essentiële verborgen probleem zijn 
kwijtgeraakt: bederf komt van het gebruik van industrieel geraffineerde, verbeterde 
maaltijden. 

• Onze experts lijken eigenlijk te zijn vergeten dat onze voorouders, die vlak voor de 
leeftijd van de industrialisatie woonden, haar hele leven lang goed gebit hadden, en 
dit zonder tandartsen, tandpasta, tandenborstels, amalgaamvullingen of 
gefluorideerd water. 

• Voorvaderen samen met een gezond en evenwichtig gebit. 

• Je kijkt naar afbeeldingen, die laten zien dat de inheemse Amerikanen net voordat ze 
de maaltijden van de blanke man begonnen te consumeren, op dat moment 
ontdekten dat ze ongelooflijk uitgebalanceerde tanden hadden. Graafmachines die 
de hersenen van deze aard individuen analyseerden, bepaalden dat de tanden 
pasten. 

• Gedurende vele generaties en duizenden jaren waren er geen tandheelkundige 
problemen. Alleen al in onze huidige leeftijdsholten is een groot probleem ontstaan. 

• Industrialisatie vernietigde de voedingsstoffen in de voedingsmiddelen. 
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• Een van de verschillende grote verschillen tussen "primitieve" culturen en onze 
hedendaagse samenleving is de lijst met punten die ons team omschrijft als 
voedselproducten.  

• De maaltijden van onze verre voorouders kwamen rechtstreeks van de planeet, 
terwijl de voedingsmiddelen van een geïndustrialiseerde samenleving uit de fabriek 
komen. 


