
#57 17 500 ml

EFFECTIVE STAR
basic  

#57 16 500 ml

EFFECTIVE STAR
medium  

#57 18 500 ml

EFFECTIVE STAR
extra strong  

Swobodna i komfortowa komunikacja...

...to i wiele więcej oferuje woda do ust

płyn do płukania jamy ustnej o silnym 

działaniu dezynfekującym i antybakteryjnym 

Produkt EFFECTIVE STAR już od kilku lat z powodzeniem znajduje zastosowanie jako 

skuteczny płyn do płukania jamy ustnej, który gwarantuje świeży oddech, ale także jest 

niezastąpionym środkiem do codziennej pielęgnacji uzębienia – od zapobiegania rozwojowi 

próchnicy i powstawaniu kamienia nazębnego, aż po zapobieganie paradontozie. 

niszczy mikroskopijny film na powierzchni 

zębów i dziąseł, powstały z resztek jedzenia łagodzi stany zapalne, 
odświeża oddech 

jest całkowicie bezpieczny, 

również do użytku wewnętrznego



Sposób użycia:  
nie tylko po myciu zębów 

czy po jedzeniu, ale płukać usta 
o każdej porze dnia (można 
spokojnie połknąć ).

Produkt EFFECTIVE STAR nie podrażnia śluzówek, można nim  nawet spryskać oczy, nie zawiera alkoholu ani 
żadnych innych toksycznych, niebezpiecznych lub drażniących składników. Substancją czynną jest chlorine 
dioxide - substancja całkowicie bezpieczna, dzięki której potwierdza się "to", co mówi się o tym produkcie 

 = przeznaczony jest dla całego ciała lub w skrócie tam, gdzie spryskasz, tam zdrowie uzyskasz!“ 
Zdecydowanie nie ma tu zastosowania sposób użycia (ostrzeżenie), które można przeczytać na innych 

płynach do płukania ust: „Wypłukać jamę ustną, a następnie wypluć”.  
Bo właściwie dlaczego, skoro płyn ma kontakt ze śluzówką?!

Anna K.
Mam bardzo duże doświadczenie z produktem EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG. Na zębie wciąż 
miała zmiany ropne i bardzo bolało. Zawsze po umyciu zębów płukałam produktem jamę ustną co  
3 godziny, trzymając przez kilka minut w ustach. Teraz nadal używam go jako sprayu do ust. Używam 
produktu EFFECTIVE STAR MEDIUM np. przy oparzeniach, nudnościach w autobusie, świetnej 
dezynfekcji przy kontuzjach, otarciach, skaleczeniach, spryskuję psie łapy gdy chodniki są zasolone. 
Świetnie sprawdza się latem na owady latające, osy, muchy, komary, na drobne rany i oczyszczenie 
skóry, np. po makijażu. Świetny na ból gardła, pozbyłam się początkowego i nieprzyjemnego problemu 
z gardłem. Używam go również na opryszczkę, afty, popękane kąciki ust, pomocny przy trądziku  
i różnych wysypkach, na stany zapalne uszu, oczu i inne dolegliwości. 

Dla wielu osób produkt EFFECTIVE STAR stał się niezastąpiony, mają go w łazience, na szafce nocnej,  
na biurku, w kieszeni czy w torebce. I to jest prawidłowe. Dobrze jest mieć zawsze przy sobie pewność  

i komfort, że można bez stresu podejść w celu rozmowy do każdego na mniejszą odległość, a rozmówca 
nie będzie się dyskretnie i powoli odsuwał. W takich sytuacjach nie ma znaczenia, co mówicie, Wasz 
słuchacz tego nie słyszy i koncentruje się tylko na tym, aby rozmowa zakończyła się jak najszybciej.

Używając EFFECTIVE STAR, nie tylko utrzymacie w zdrowiu jamę ustną, 
ale również zapewnicie sobie na długo świeży i przyjemny oddech.

Gdy tylko poznacie EFFECTIVE STAR, będziecie zastanawiać się,  
jak do tej pory mogliście funkcjonować bez takiego produktu!
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Sposób użycia: 
Produkt jest szczególnie 

skuteczny przy stosowaniu rano 
i wieczorem po umyciu zębów. 

Odmierzyć 20 ml (4x5 ml - 4 pełne 
łyżeczki) do szklanki, wypłukać 
okolice zębów i dziąseł przez 

30 sekund, a  następnie 
wypluć. 

płyn do 
płukania 

ust


