
Å bruke fluor i munnen? 
Fluor er et restprodukt fra aluminiumsindustrien. Den var så giftig at når de prøvde å bli kvitt den, døde 
alle dyr innen en radius av flere kilometer dersom de prøvde å sette fyr på den eller helle den i vann. 
Deretter kom de på den geniale ideen å bestikke noen tannleger for å påstå at det skulle være bra for 
tennene. På den måten kunne de kvitte seg med restproduktet. I dag finnes den i nesten all tannkrem og 
munnskyll og til og med litt tyggegumm. 
På bildet er pakker fra 40-tallet da Natriumfluor ble brukt som plantevernmiddel mot kakerlakker, lus 
osv. Den har også blitt brukt som rottegift og er hovedingrediensen i prozac (piller for depresjon og 
angst, som stenger av følelsesmessig spekter). 
Dagens tannkrem inneholder mellom 1000 og 1450 ppm, noe som tilsvarer 0,1 til 0,145%. 
Føler du deg trygg ved å tilsette kroppen din daglig en gift som har (nesten) samme konsentrasjon som 
et plantevernmiddel? 
I pakken står det at barn skal oppsøke legehjelp dersom de tilfeldigvis svelger tannkremen. Fluor har 
også i mange studier vist seg å ha effekten av å senke IQ hos barn. I en Harvard-studie har de sett klare 
koblinger mellom barns IQ og mengden fluor de får. Mer enn 20 studier publisert siden 2017 har 
bekreftet at fluor senker IQ. I tillegg til det har fluor i flere studier tidligere vært knyttet til skjør skjelett, 
skjelettkreft, kreft, Alzheimer, autisme, dysleksi, adhd, nervesystemskader og læringsproblemer. 
I tillegg roer fluor ned pinealkjertelen i hjernen som regulerer søvn og årvåkenhet og er den naturlige 
DMT-reseptoren. 
I 2012 ble det publisert en gjennomgang av 27 ulike artikler som studerer barn i Iran og Kina og viste en 
kobling mellom høye mengder fluor og lavere intelligens. Anmeldelsen er et samarbeid mellom Harvard 
University og China Medical University i Shenyang. 
Selv har jeg kjørt fluorfri i over 15 år og tennene føles helt topp. De få gangene jeg går til tannlegen får 
jeg ros for at tennene er så fine. Selvfølgelig er det en myte at det hadde vært bra for tennene med 
fluor. 
 



 


