
#57 17 500 ml

EFFECTIVE STAR
basic  

#57 16 500 ml

EFFECTIVE STAR
medium  

#57 18 500 ml

EFFECTIVE STAR
extra strong  

Aby s vámi byla radost komunikovat…

a ještě mnohem více nabízí ústní voda

ústní voda se silnými dezinfekčními 

a antibakteriálními účinky

Produkt EFFECTIVE STAR se s úspěchem již mnoho let prezentuje nejen  

jako účinná ústní voda zaručující svěží dech, ale i jako nepostradatelný 

pomocník v každodenní péči o chrup – od eliminace vzniku zubního kazu  

a zubního kamene až po prevenci paradentózy.

ničí mikroskopický film na povrchu 

zubů a dásní ze zbytků potravy zklidňuje záněty, 
osvěžuje dech

je naprosto bezpečný 
i při vnitřním použití



Návod k použití:  
nejen po vyčištění zubů 

nebo po jídle, ale kdykoli 
během dne vypláchněte ústa 

(klidně polkněte ).

Produkt EFFECTIVE STAR nedráždí sliznice (lze jej nastříkat dokonce i do očí), neobsahuje alkohol, 
ani žádné jiné toxické, nebezpečné či dráždivé látky. Účinnou složkou je chlorine dioxide – absolutně 

bezpečná látka, díky které opravdu platí to, co se o tomto produktu říká  
= „je vhodný do každého otvoru těla aneb kudy teče, tudy léčí!“ 

Rozhodně zde neplatí upozornění, které si můžete přečíst na ostatních ústních vodách: 
„Propláchněte dutinu ústní a poté vyplivněte“. Proč asi?!

Anna K.
Mám velmi skvělou zkušenost s produktem EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG. Stále se mi 
na zubu dělal hnisavý váček a velmi to bolelo. Vždy po vyčistění zubů jsem každé 3 hodiny 
vykloktala ústní dutinu a nechala pár minut působit. Nyní ho stále používám jako sprej do 
pusy. Produkt EFFECTIVE STAR MEDIUM používám např. na spáleniny, nevolnost v autobuse, 
skvělá desinfekce na zranění kolene, pejskovi nastříkám tlapky, když se solí chodníky. Je 
výborný v létě na poletující hmyz, vosy, mouchy, na rány jako kysličník, jako odličovací voda. 
Výborný na bolesti v krku, dokonce jsem se zbavila začínající angíny. Používám ho také na 
opary, afty, popraskané koutky, likviduje akné a různé vyrážky, na záněty ucha, oka a jiné.

Pro mnohé se produkt EFFECTIVE STAR stal nepostradatelným, mají jej v koupelně, na nočním stolku, 
na pracovním stole či v kabelce. A je to dobře. Je přece prima vědět, že se ke komukoli můžete přiblížit 

na jakkoli krátkou vzdálenost a váš protějšek od vás nebude pomalinku a nenápadně couvat.  
Věřte, že v takové situaci je úplně jedno, co říkáte, váš posluchač nevnímá, jen si přeje,  

aby rozhovor co nejdříve skončil.

Používáním EFFECTIVE STAR pomůžete nejen dutině ústní  
ke zdraví,ale budete svým dechem neodolatelní pro své okolí.

Jakmile EFFECTIVE STAR vyzkoušíte, nebudete chápat, 
jak jste bez něj mohli žít!
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Návod k použití: 
Přípravek je obzvláště  

účinný při používání ráno a večer  
po vyčištění zubů. Odměřte 20 ml  

(4x5 ml - 4 plné čajové lžičky) 
 do skleničky, proplachujte  

prostor kolem zubů a dásní  
po 30 vteřin a poté 

vyplivněte.

ústní 
vody


