
#57 17 500 ml

EFFECTIVE STAR
basic  

#57 16 500 ml

EFFECTIVE STAR
medium  

#57 18 500 ml

EFFECTIVE STAR
extra strong  

Hogy öröm legyen Önnel a beszélgetés...

de ennél sokkal többet kínál a szájvizünk

erős fertőtlenítő és antibakteriális 

hatású szájvíz

Az EFFECTIVE STAR termék hosszú évek óta nem csak kellemes leheletet 

biztosító szájvízként funkcionál, de a mindennapi fogápolásban 

nélkülözhetetlen segítőként is – a fogszuvasodás és fogkő kialakulásának 

megelőzésétől egészen a fogágy-gyulladás (parodontitis) megelőzéséig.

az ínyen és fogakon elpusztítja az ételmaradék 

okozta mikroszkopikus lepedéket csillapítja a gyulladást, 
frissíti a leheletet

teljesen biztonságos akár 
belsőleg használva is



Használati 
útmutató:  

nem csak fogmosás után 
vagy étkezés után, de napközben 

bármikor öblítse ki száját, 
(nyugodtan nyelje le ).

Az EFFECTIVE STAR oldat nem irritálja a nyálkahártyát (a szembe is permetezhető), nem tartalmaz 
alkoholt, és semmilyen más mérgező, veszélyes vagy irritáló anyagot sem. Stabilizált klór-dioxid 

hatóanyagot tartalmaz – teljesen biztonságos anyag, melynek köszönhetően érvényes az állítás, hogy 
„az emberi test minden nyílásában alkalmazható”, vagy másként, „ahol átfolyik, ott gyógyít!“ 

Itt nem talál olyan figyelmeztetést, mint a többi szájvíznél: 
„Öblítse ki a szájüregét, majd köpje ki!“. Vajon miért?!

Anna K.
Nagyon jó tapasztalatom van az EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG termékkel kapcsolatban. 
Sokáig volt egy gennyzacskó a fogamon és nagyon fájt. Ezért fogmosás után 3 óránként 
öblögettem a szájüregemet, és hagytam hatni néhány percig. Most is száj spray-nek használom. 
Én az EFFECTIVE STAR MEDIUM terméket használom, pl. égési sérülésekre, hányinger ellen 
a buszon, térdsérülés esetén remek fertőtlenítőszerként, valamint befújom a kutya mancsát, 
amikor besózzák a járdákat. Nyáron kiváló a repülő rovarok, darazsak, legyek okozta  
csípésekre, sebekre, vagy arclemosóként. Torokfájásra is remek, még a kezdeti torokfájástól  
is megszabadultam. Hányingerre, aftákra, berepedezett sarkokra is használom, eltünteti  
a pattanásokat, különféle kiütéseket, fül, szem és egyéb gyulladásokat.

Sokak számára az EFFECTIVE STAR nélkülözhetetlenné vált, ott van a fürdőszobában,  
az éjjeliszekrényen, az íróasztalon vagy a táskában. És ez jó. Jó tudni, hogy bárkihez közel kerülhet, 

bármilyen rövid távolságra, a szemben álló fél nem hátrál lassan és feltűnés nélkül. Higgye el,  
hogy ilyen helyzetben, Ön bármit is mond, a hallgatója nem érzékeli, csak az kívánja,  

hogy mielőbb befejezze a beszélgetést.

Az EFFECTIVE STAR használatával nem csak szájürege egészségét  
segíti, de friss  leheletével ellenállhatatlan lesz környezete számára.

Ha egyszer kipróbálja az EFFECTIVE STAR-t, nem tudja elképzelni,  
hogy élhetne nélküle!
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Használati 
útmutató:  

A készítmény nagyon hatásos 
fogmosás utáni használat  

esetén, reggel és este. Mérjen  
ki 20 ml (4x5 ml = 4 teáskanálnyi) 
oldatot egy pohárba, öblögesse a 

szájüregét 30 másodpercig,  
 majd köpje ki.

szájvíz


