
#57 17 500 ml

EFFECTIVE STAR
basic  

#57 16 500 ml

EFFECTIVE STAR
medium  

#57 18 500 ml

EFFECTIVE STAR
extra strong  

Aby s vami bola radosť komunikovať...

a ešte oveľa viac ponúka ústna voda

ústna voda so silnými dezinfekčnými

a antibakteriálnymi účinkami

Produkt EFFECTIVE STAR sa s úspechom už mnoho rokov prezentuje nielen 

ako účinná ústna voda zaručujúca svieži dych, ale aj ako nepostrádateľný 

pomocník v každodennej starostlivosti o chrup – od eliminácie vzniku zubného 

kazu a zubného kameňa, až po prevenciu paradentózy.

ničí mikroskopický film na povrchu

zubov a ďasien zo zvyškov potravy upokojuje zápaly,
osviežuje dych

je úplne bezpečný 
aj pri vnútornom použití



Návod na použitie:  
nielen po vyčistení zubov

alebo po jedle, ale kedykoľvek
počas dňa vypláchnite ústa
(kľudne prehltnite ).

Produkt EFFECTIVE STAR nedráždi sliznice (možno ho nastriekať dokonca aj do očí), neobsahuje 
alkohol, ani žiadne iné toxické, nebezpečné či dráždivé látky. Účinnou zložkou je chlorine dioxide – 

absolútne bezpečná látka, vďaka ktorej naozaj platí to, čo sa o tomto produkte hovorí 
= „je vhodný do každého otvoru tela, alebo kadiaľ tečie, tadiaľ lieči!“ 

Rozhodne tu neplatí upozornenie, ktoré si môžete prečítať na ostatných ústnych vodách: 
„Prepláchnite ústnu dutinu a potom vypľujte“. Prečo asi?!

Anna K.
Mám veľmi dobrú skúsenosť s produktom EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG. Stále sa mi
na zube robil hnisavý vačok a veľmi to bolelo. Vždy po vyčistení zubov som každé 3 hodiny
vykloktala ústnu dutinu a nechala pár minút pôsobiť. Teraz ho stále používam ako sprej 
do úst. Produkt EFFECTIVE STAR MEDIUM používam napr. na popáleniny, nevoľnosť v 
autobuse, ako skvelú dezinfekciu na zranenie kolena, psíkovi nastriekam labky, keď sa solia 
chodníky. Je výborný v lete na poletujúci hmyz, osy, muchy, na rany, ako odličovacia voda.
Výborný na bolesti v krku, dokonca som sa zbavila začínajúcej angíny. Používam ho tiež na
opary, afty, popraskané kútiky, likviduje akné a rôzne vyrážky, na zápaly ucha, oka a iné.

Pre mnohých sa produkt EFFECTIVE STAR stal nepostrádateľným, majú ho v kúpeľni, na nočnom 
stolíku, na pracovnom stole či v kabelke. A to je dobre. Je predsa skvelé vedieť, že sa ku komukoľvek 

môžete priblížiť na akúkoľvek krátku vzdialenosť a váš náprotivok od vás nebude pomaličky  
a nenápadne cúvať. Verte, že v takejto situácii je úplne jedno, čo hovoríte, váš poslucháč nevníma,  

len si praje, aby rozhovor čo najskôr skončil.

Používaním EFFECTIVE STAR pomôžete k zdraviu nielen ústnej dutine,  
ale budete svojím dychom neodolateľní pre svoje okolie.

Akonáhle EFFECTIVE STAR vyskúšate, nebudete chápať, 
ako ste bez neho mohli žiť!
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Návod na použitie: 
Prípravok je obzvlášť účinný 
pri používaní ráno a večer po 

vyčistení zubov. Odmerajte 20 ml  
(4x5 ml - 4 plné čajové lyžičky)  

do pohára, preplachujte  
priestor okolo zubov a ďasien 

30 sekúnd a potom
vypľujte.

ústní 
vody


