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A szájhigiénia = nemcsak gyönyörű mosoly és kellemes lehelet, 
de egészséges fogak és fogíny is.

Ne becsülje alá a szájhigiéniát.
Ne dőljön be a reklámígéreteknek, törődjön egészségével.

Miért törődjünk szájüregünkkel?
Nemcsak azért, mert fogaink kinézete az első benyomásnál rámutat „hogyan” törődik 
az ember magával, és a kellemetlen lehelet véget vehet egy jól induló beszélgetésnek, 
hanem mert fontos szerepe van a fogszuvasodás és fogínybetegségek megelőzésében. 
A szájüregi gyulladásos folyamatok kihatnak az egész szervezet egészségére – számos 
tanulmány kimutatta a fogínysorvadás és a szív- és érrendszeri betegségek közötti 
kapcsolatot. (a fertőzött fogínyről a baktériumok felszabadulhatnak és végigjárva 
a szervezetet gyulladásos folyamatokat idézhetnek elő az artériákban, melyek 
szívrohamhoz vagy szélütéshez (stroke) vezethetnek).
A fogak és a fogíny egészségét nemcsak genetikai felépítésünk befolyásolja, hanem mi 
magunk is. A megfelelő fogkefe, fogkrém, szájvíz kiválasztásának fontosságával sokunk 
tisztában van.

Mi magunk döntjük el, milyen segédeszközöket választunk szájüregünk 
ápolására.

Hogy ismerjük ki azonban magunkat a rengeteg dentális  
termék között?

Fogadjuk el a fogorvosunk javaslatát?

Hallgassunk szomszédunkra?

Mi is adunk Önnek egy javaslatot, remélve hogy  
jól választ.

Az Ön egészségéről 
van ugyanis szó.
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Fogkrém

Svatava Z.
Szeretném megosztani az ULTRA STAR fogkrémmel való 
tapasztalatomat. Körülbelül 10 évig használtam, míg egyszer csak 
magam sem tudom miért, leváltottam egy bio fogkrémre. Évek óta 
nyitott dentincsatornákkal és néhány helyen fogzománckopással 
küszködök, mert ha én valamit csinálok, akkor azt rendesen ☺ - nem 
ismertem a körkörös fogmosást. Kemény fogkefével addig súroltam 
jobbról balra a fogaim, míg csak meg nem sértettem a fogzománcot. 
A fogorvosom mindig azon csodálkozott, hogyhogy ez nekem nem 
fáj. Nem fájt. De csak addig, amíg ki nem hagytam az ULTRA START. 
Akkor aztán egyszerre szinte az összes fogam fájni kezdett, érzékeny 
volt hidegre, melegre, édesre. Kész őrület volt. Féltem enni, 
inni, gyümölcsöt fogyasztani, 3 hónapig szinte az összes fogam 
folyamatosan fájt. Fogorvoshoz persze nem akartam menni. Végül 
kezdtem összefüggésre gyanakodni az ULTRA STAR kihagyásával 
kapcsolatban, így újra megrendeltem. Varázslatos módon azonnal 
megszűnt a fogfájás. Kész csoda, és az a megkönnyebbülés! Újra 
fogyaszthatok mindent, kiránduláson még jégkrémet is.

Az ULTRA STAR
• hatékony, növényi kivonatokat tartalmazó fluor nélküli fogkrém
• egészségesen tartja a fogakat és a szájüreget
• stabilizált klór-dioxidot tartalmaz, amely hatékony a foglepedék feloldásában 

és eltávolításában
• nem irritálja a fogágyat

Terméktapasztalat

100 g, #5700
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A fogkefének több feladata van: 
a szájüreget hatékonyan megtisztítani 
az ételmaradéktól, megakadályozni 
a kórokozó baktériumok szaporodását, 
masszírozni az ínyt, a szájüregben 
serkenteni a vérkeringést, eltüntetni 
a fogakról a lerakódást és a fogkövet.
Mindezt, és még sokkal többet tud a Nano 
BrushPRO fogkefe két fajtája: Nano GoldPRO 
arany ionokkal és Nano SilverPRO ezüst 
ionokkal.

Nano BrushPRO fogkefe
• eltünteti a foglepedéket 
• kíméli a fogzománcot
• masszírozza az ínyt
• erősíti az ínyt
• megszünteti az ínyvérzést 
• csökkenti az ínygyulladást
• megöli a baktériumokat
• serkenti a vérkeringést
• gyorsítja a regenerálódást

Nano BrushPRO fogkefe
• a sörték arany és ezüst ionokat tartalmaznak, melyeknek antibakteriális a hatásuk: 

megölik a baktériumokat, megszüntetik a gyulladásokat.
• a sörték kétfajta ultra vékony struktúrája lehetővé teszi a fogak és az íny közti 

rések megtisztítását, egyben kíméletesen masszírozza az ínyt, erősíti azt, javítja 
a vérkeringését, és gátolja a fogínysorvadás kialakulását.

• a sörték legömbölyített végei a fogzománcon eltüntetik a foltokat és anélkül 
fényesítik, hogy azt károsítanák.

• a sörték lágy szálainak köszönhetően érzékeny ínyre is megfelelő
• használata kényelmes az ergonomikus kialakításnak köszönhetően

Fogkefe

 Nano GoldPRO fogkefe kék #8181
  narancssárga #8182
  zöld #8183
  rózsaszín #8184

 Nano SilverPRO fogkefe kék #8191
  narancssárga #8192
  zöld #8193
  rózsaszín #8194

 Nano Kids GoldPRO fogkefe készlet 3–6 év [3 drb] #8188
  6–12 év [3 drb] #8189

 Nano Kids SilverPRO fogkefe készlet 3–6 év [3 drb] #8198
  6–12 év [3 drb] #8199
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Arany és ezüst ionok
A sörtékben található arany és ezüst ionok adják a NanoBrushPRO fogkefe egyediségét 
és kiválóságát. Az aranyat és az ezüstöt már ősidők óta használták különböző betegségek 
megelőzésére, mivel ezek a fém ionok antibakteriális hatásúak: elpusztítják a káros 
baktériumokat és gátolják azok további fejlődését, növelik a fertőzésekkel szembeni 
ellenállást, csökkentik a szövetgyulladást, semlegesítik a méreganyagokat, növelik a lokális 
immunitást. Ezenkívül más jelentőségük is van. Mi történik ugyanis egy hagyományos 
fogkefével fogmosás után? Az a rengeteg baktérium, amely a szájüregből letörlődik, 
a sörtéken marad, szaporodik és – sajnos – a legközelebbi fogmosásnál visszakerül 
a szájba. A NanoBrushPRO fogkefénél ez nem történik meg, mivel az arany és ezüst ionoknak 
köszönhetően a sörte a fogkefe használatának egész ideje alatt olyan, mint az új.

Mirek T.
Fogkefe, na és mi van azon? De hiba! Újra bebizonyosodott az a tény, hogy bízz benne vagy kritizáld, 
de mindenek előtt előbb bizonyosodj meg róla. Elkezdtem vele tisztítani a fogaim és ... először 
fura érzés volt, talán egy kicsit fájdalmas is ( pedig az ínyem rendben van), de aztán! Nem tudtam 
abbahagyni, de tényleg, kész élmény! Valóban működik. A szkeptikus nézetem az „egyszerű„ fogkefére 
nagyon hamar eloszlott. Hát ez bomba! A fiam is nagyon pozitívan értékeli. Hurrá, mosolyogjunk tehát 
a fogmosásnál is, ugyanúgy, mint utána ☺

Terméktapasztalat

A sörték kettős rendszere
A Nano BrushPRO fogkefe kiválóságát nem 
csak az arany és ezüst ionok biztosítják, 
de a sörték kettős rendszere is:
• a hosszú szálak vékonyak és puhák; 

a lepedéket kiválóan távolítják 
el a fogakról az íny környékén és mélyen 
behatolnak a fogak közti résekbe és más 
nehezen hozzáférhető helyekre

• rövid szálak gömbölyűk és kemények; 
foltok eltávolítására szolgálnak 
és a fogzománc fényesítésére anélkül, 
hogy károsítanák azt

A fogkefe alakja
Speciális ergonomikus formájának köszönhetően a Nano BrushPRO fogkefe nagyon jól 
illeszkedik a kézbe, függetlenül a kéz nagyságától. A szájüregben a legnehezebben 
elérhető helyekhez is kényelmesen hozzá lehet férni.

Kettős sörték:
• hosszú vékony = behatolnak 

a fogak közötti résekbe 
és a fogíny pereme alá 

• rövid puha = tisztítja, fényesíti 
a fogat

A Nano BrushPRO fogkefével fogai 
egészségesek és szépek maradnak.
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Hogy öröm legyen Önnel a társalgás… és még ennél is többet kínál az 
EFFECTIVE STAR szájvíz.

Az EFFECTIVE STAR termék már több éve sikeresen prezentálja magát, nemcsak mint 
friss leheletet biztosító szájvíz, de mint nélkülözhetetlen segítség a fogtisztításban – 
a fogszuvasodás, fogkő és a fogínysorvadás (parodontózis) megelőzésére.

Az EFFEKTIVE STAR haszná-
latával kapcsolatos külön-
böző, szokatlan, gyakran 
szinte hihetetlen tapaszta-
latok inspiráltak bennünket 
a brosúra létrehozására, 
amely megvásárolható 
(#0711HU), vagy megtekint-
hető a Termékek > Dentális 
termékek szekcióban.

60 ml
Basic  #5767
Medium  #5766
Extra Strong  #5768 

250 ml
Basic  #5727
Medium  #5726
Extra Strong  #5728 

500 ml
Basic  #5717
Medium  #5716
Extra Strong  #5718 

Használatkor mindig hagyja az 
EFFECTIVE STAR-t legalább 10 percig hatni.

EFFECTIVE STAR
• erős fertőtlenítő és antibakteriális hatású szájvíz
• eltávolítja az ételek utáni mikroszkopikus lepedéket a fogak 

és a fogíny felszínéről 
• teljesen biztonságos belső használatra is 
• csökkenti a gyulladást, friss leheletet biztosít 
• dohányosok számára nélkülözhetetlen

Szájvíz

 

verze HU

• erős fertőtlenítő és antibakteriális hatású 

szájvíz

• használható torokfájás esetén, 

arclemosóként, bőrsérülések 

tisztítására, penészgomba ellen a lábon, 

rovarcsípéskor

• biztonságon belső használat estén is

mindig mindenütt velünk van

EFFECTIVE STAR_new10 
str. 1

Ústní hygiena - brožura A5         str. 6



VERZE: HU

Használati utasítás: A termék főként 
reggel és este fogmosás után hatásos. 
Öntsön 20 ml (4×5 ml – 4 teli teáskanál) 
oldatot egy pohárba, öblögesse 
a szájüreget a fogak és fogíny körül, majd 
köpje ki.

Az EFFECTIVE STAR nem irritálja a nyálkahártyát (permezheti akár a szembe is), nem 
tartalmaz szeszt és más káros, mérgező vagy irritáló anyagokat. A klór-dioxid hatóanyag 
egy teljesen biztonságos anyag, melynek köszönhetően valóban igaz az a mondás 
erről a termékről, hogy „Minden lyukba bemehet, ahol folyik, ott gyógyít! „ Ennél 
a terméknél nem érvényes az a felirat, amelyet más termékeken olvashatók: „Öblítse 
ki a szájüreget, majd köpje ki”. Vajon miért?!

Anna K.
Kiváló tapasztalatom van az EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG termékkel. A fogam körül gennyes 
zacskó keletkezett, ami nagyon fájt. Fogmosás után minden 3 órában kiöblítettem vele a szám és 
hagytam néhány percig hatni. Most folyamatosan használom spray formájában. Az EFFECTIVE STAR 
MEDIUM terméket pl. égési sebekre, émelygésnél, súrlódások fertőtlenítésre használom és a kutyám 
tappancsait is ezzel fújatom be, ha sózzák az utakat. Nyáron kiváló a szárnyas rovarok, darazsak, 
legyek ellen, sebek tisztítására, arclemosásra. Kiváló torokfájásra, sőt a kezdődő torokgyulladást 
is megszünteti. Használom fülgyulladásnál, a herpesz, az afták és a berepedt szájszél kezelésére, 
megszünteti a pattanásokat, különböző kiütéseket stb. Az EFFECTIVE STAR a kedvenc termékem, mert 
általa megismerkedtem a STARLIFE társasággal!

Terméktapasztalat

Az EFFECTIVE STAR már sokak számára nélkülözhetetlen termékké vált, megtalálható 
a fürdőszobában, az éjjeli szekrényen, a dolgozó asztalon vagy a kézitáskában. És ez így 
van jól. Szuper ugyanis tudni, hogy bármikor, bárkivel társaloghatok anélkül, hogy az 
lassan feltűnés nélkül elkezdene elhúzódni. Higgyék el, ilyen esetben teljesen mindegy 
miről beszélnek, a másik fél csak azt várja, mikor fejezi be.

Amint megszokja az EFFECTIVE STAR használatát, nehéz lesz felfognia, hogy 
eddig hogy tudott élni nélküle!

Az EFFECTIVE STAR használatával nemcsak szájürege egészségét segíti, 
de leheletével kellemes társalkodóvá válik környezete számára.

Használati utasítás: öblögetheti 
a szájüreget nemcsak fogtisztításnál vagy 
evés után, de bármikor napközben is 
(nyugodtan lenyelheti ☺).

mindig mindenütt velünk van
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© 2016 STARLIFE s.r.o. #0736HUwww.starlife.hu

Megelőzés
MULTI STAR, #1840 
CORAL CALCIUM STAR, #1852
VITAMIN C 1000 STAR, #7303
CRANBERRY STAR, #1111

Gyulladásoknál
OREGANO STAR, #1120
CORDYCEPS STAR, #1888
COLOSTRUM STAR, #1720

A legjobb hatást akkor éri el, ha a három dentális terméket (fogkrém, 
fogkefe, szájvíz) a megfelelő étrend-kiegészítők használatával egészíti ki.

Nemcsak szájürege, de környezete is hálás lesz Önnek ☺

Fogínysorvadás (parodontózis)
CARSICO STAR, #1120
COENZYSTAR Q10, #1117 vagy 
COENZYSTAR Q10 EXTRA, #1119

Úgyszintén mint ahogy a bőrnél vagy a hajnál is nemcsak a külső gondoskodás 
a fontos, de a tápanyagok bevitele is, a fogak és a fogíny egészségét is támogathatjuk 
étrend-kiegészítőkkel.

Étrend-kiegészítők
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