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GUSI BENGKAK dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan mulut yang 
tidak ringan. Jika tidak ditangani, gusi bengkak juga bisa ikut memengaruhi jaringan dan 

tulang yang menopang gigi. Gusi bengkak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti 
infeksi. Umumnya keluhan gusi bengkak bisa diikuti gejala lain seperti munculnya 

nanah di bawah gusi atau gigi, bau napas tidak sedap, dan rasa yang tidak enak di 
dalam mulut. Gejala-gejala ini merupakan gejala dari berkembangnya suatu kondisi 

yang bernama periodontitis. Pada dasarnya, gusi yang sehat tidak akan berdarah ketika 
Anda menggosok gigi atau jika tersentuh. Berwarna merah muda, kencang, dan dapat 
menahan gigi dengan kuat. Ini adalah ketiga ciri-ciri utama gusi yang ideal. Lalu apa 
yang bisa menyebabkan gusi bengkak? Kenapa Gusi Bisa Bengkak? Gusi bengkak 

merupakan hal yang umum ditemui. Biasa ditandai dengan pembesaran, 
menggelembung, atau menonjol. Pada sebagian kasus, gusi bengkak yang terjadi bisa 

cukup besar hingga menutupi gigi secara keseluruhan. Berikut beberapa hal yang dapat 
meningkatkan risiko terjadinya gusi bengkak: Menumpuknya plak pada gigi. Plak 

mengandung banyak bakteri yang sebagian di antaranya dapat mengganggu kesehatan 
gusi. -Gingivitis atau peradangan pada gusi. -Infeksi virus atau jamur -Kebiasaan 

merokok. -Kehamilan. -Kurang gizi atau skorbut. Skorbut adalah kondisi yang terjadi 
ketika tubuh kekurangan vitamin C. Pemasangan gigi palsu atau perlengkapan gigi lain 

yang tidak tepat. -Sensitivitas gusi akibat penggunaan pasta gigi tertentu atau cairan 
kumur. -Obat-obatan, seperti obat anti-epilepsi, kortikosteroid, kontrasepsi hormonal, 

dan obat penghambat saluran kalsium 

 

 

 

 

 

 

CARA TERAPI MENGGUNAKAN BIOGLASS 

1. Rutin minum air bioglass setiap hari 2-3 liter sehari dengan jumlah aliran 20-40 
kali aliran.  

2. Melakukan terapi tempel pada bagian yang bermasalah selama 30 menit atau 
lebih. Dalam hal ini di tempel pada bagian yang gusi yang bengkak, ditempel dari 
luar saja tidak apa-apa. Tidak harus menempel pada bagian gusi. 

3. Air bioglass wajib diminum baik dalam keadaan sakit maupun sehat. 

Catatan: 

Untuk jumlah air, aliran, dan lama terapi dilakukan bertahap agar tubuh ada waktu 
untuk beradaptasi. Misalnya 1 liter dulu, 10 aliran, dan 10 menit dulu. 


