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Higiena jamy ustnej = nie tylko promienny uśmiech i świeży  
oddech, ale też zdrowe zęby i dziąsła.

Nie lekceważ higieny jamy ustnej.
Nie daj się zwieść reklamom, zadbaj o swoje zdrowie.

Dlaczego należy dbać o jamę ustną?
Nie tylko dlatego, że wygląd zębów często decyduje o pierwszym wrażeniu i stanowi 
dowód, „jak” człowiek o siebie dba, a nieprzyjemny zapach z ust może zepsuć każdą 
dobrze zapowiadającą się rozmowę, ale także dlatego, że higiena jamy ustnej ma duże 
znaczenie jako profilaktyka chorób zębów i dziąseł. Proces zapalny w jamie ustnej 
wpływa na zdrowie naszego ciała - wiele badań wskazuje na związek między parodontozą 
a chorobami układu krążenia (bakterie z zakażonych dziąseł mogą wędrować po całym 
ciele i wywołać stan zapalny w tętnicach, spowodować zawał serca lub udar mózgu).
Zdrowie zębów i dziąseł zależy nie tylko od naszych genów, ale także od nas samych. 
Znaczenie wyboru szczoteczki do zębów, pasty do zębów i płynu do płukania jamy 
ustnej uświadamia sobie już wielu z nas.

Sami decydujemy o tym, jakich dodatkowych przyborów użyjemy do higieny 
jamy ustnej.

Jak jednak zorientować się w zalewie tych wszystkich środków?

Posłuchać zaleceń swojego dentysty?

Czy postawić na reklamę telewizyjną?

A może posłuchać rad sąsiada?

My też przekażemy Ci swoje zalecenia z nadzieją,  
że wybierzesz właściwie.

Chodzi przecież  
o Twoje zdrowie.
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Pasta do zębów

Svatava Z.
Chciałabym podzielić się z Państwem swoją historią z pastą 
do zębów ULTRA STAR. Używałam jej przez 10 lat i nie wiem, 
dlaczego, ale przestałam i kupiłam jakąś pastę bio. Od lat mam 
odsłonięte szyjki zębowe i na niektórych zębach całkowicie 
starte szkliwo na szyjkach, ponieważ gdy już coś robię, to 
zawsze porządnie ☺ - nie wiedziałam, jak ważny jest okrężny 
ruch szczoteczki. Tak długo i sumiennie szorowałam twardą 
szczoteczką zęby z boku na bok, aż uszkodziłam sobie szkliwo. 
Dentystka zawsze się dziwiła, że mnie to nie boli.
Nie bolało. Niestety tylko do momentu odstawienia ULTRA STAR.
Potem nagle wszystkie zęby zaczęły mnie boleć i stały się 
wrażliwe na gorące, zimne, słodkie, to był koszmar. Bałam 
się czegoś napić, zjeść czegokolwiek, spróbować owoców, 
praktycznie nieprzerwanie bolały mnie prawie wszystkie zęby, 
co trwało około 3 miesięcy. Do dentystki jakoś podświadomie 
nie chciałam iść. W końcu skojarzyłam to z odstawieniem pasty 
STARLIFE i znowu zamówiłam ULTRA STAR. Jak od dotknięcia 
czarodziejskiej różdżki zęby przestały mnie boleć. Cud. Co za 
ulga! Znowu mogę wszystko jeść. Także lody na urlopie.

ULTRA STAR
• skuteczna pasta do zębów bez fluoru, z wyciągami roślinnymi
• pomaga zachować zdrowie zębów i jamy ustnej
• zawiera stabilizowany dwutlenek chloru, który bardzo skutecznie rozpuszcza 

i usuwa kamień nazębny
• nie podrażnia dziąseł

Doświadczenie

100 g, #5700
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Szczoteczka do zębów ma kilka zadań: 
skutecznie oczyścić jamę ustną z resztek 
jedzenia, zapobiec namnażaniu się bakterii 
chorobotwórczych, wymasować dziąsła, 
poprawić krążenie krwi w jamie ustnej, 
usunąć osady na zębach i kamień nazębny.
Z tym wszystkim i z wieloma innymi 
problemami z łatwością poradzi sobie 
szczoteczka do zębów Nano BrushPRO  
występująca w dwóch wersjach: Nano GoldPRO 
z jonami złota i Nano SilverPRO z jonami srebra.

Szczoteczka do zębów Nano BrushPRO

• usuwa osad nazębny
• jest łagodna dla szkliwa zębów
• masuje dziąsła
• wzmacnia dziąsła
• tamuje krwawienie
• redukuje paradontozę
• zabija bakterie
• poprawia krążenie krwi
• przyspiesza regenerację

Szczoteczka do zębów Nano BrushPRO

• włókna zawierają jony złota i srebra, które mają działanie antybakteryjne: zabijają 
bakterie, powstrzymują rozwój stanów zapalnych

• podwójna struktura włókien ultra delikatnych pęczków włosia umożliwia wyczyszczenie 
przestrzeni międzyzębowych i miejsc stykania się zębów z dziąsłami, dzięki czemu masuje 
i wzmacnia dziąsła, poprawia krążenie krwi i zapobiega rozwojowi paradontozy

• okrągłe zakończenia włókien usuwają przebarwienia szkliwa i polerują je, nie powodując 
uszkodzeń

• dzięki delikatnemu włosiu są odpowiednie także do wrażliwych dziąseł
• ergonomiczny kształt sprawia, że szczoteczka jest wygodna w użyciu

Szczoteczka do zębów

 Szczoteczka Nano GoldPRO niebieska #8181
  pomarańczowa #8182
  zielona #8183
  koloru fuksji #8184

 Szczoteczka Nano SilverPRO niebieska #8191
  pomarańczowa #8192
  zielona #8193
  koloru fuksji #8194

 Zestaw Nano Kids GoldPRO 3–6 lat [3 szt.] #8188
  6–12 lat [3 szt.] #8189

 Zestaw Nano Kids SilverPRO 3–6 lat [3 szt.] #8198
  6–12 lat [3 szt.] #8199
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Jony złota i srebra
Zawartość jonów złota i srebra we włosiu decyduje o niezwykłości i wyjątkowości szczoteczki 
Nano BrushPRO. Złoto i srebro są przydatne w zapobieganiu wielu chorobom, ponieważ jony 
tych metali mają działanie antybakteryjne: Zabijają szkodliwe bakterie i uniemożliwiają ich 
rozwój, zwiększają odporność na infekcje, łagodzą stany zapalne tkanki, usuwają toksyny 
i zwiększają odporność miejscową. Ich zawartość ma jeszcze dodatkowe znaczenie. Co się 
dzieje w przypadku zwykłej szczoteczki po wyczyszczeniu zębów? Te olbrzymie kolonie 
bakterii, które zostały „wyczyszczone” z jamy ustnej pozostają na szczoteczce, mnożą się i - 
niestety - wracają do ust przy następnym myciu zębów. Inaczej jest w przypadku szczoteczki 
Nano BrushPRO, dzięki jonom złota i srebra szczoteczka przez cały czas jej używania pozostaje 
jak nowa.

Mirek T.
Szczoteczka do zębów, co w niej może być niezwykłego. A tu zaskoczenie. Znowu potwierdza się zasada: 
ufaj lub krytykuj, ale sprawdzaj. Zacząłem myć nią zęby i ... przez pierwsze dwa dni wrażenie było dziwne, 
nawet odczuwałem lekki ból (a dziąsła mam w porządku), ale potem! Nie mogłem przestać, naprawdę 
nie żartuję, to niesamowite! Ta szczoteczka naprawdę działa. Moje początkowo sceptyczne podejście do 
„zwykłej” szczoteczki szybko minęło, to bomba. Bardzo pozytywnie szczoteczkę ocenia również mój syn. 
A zatem nie czekajcie, bierzcie się za czyszczenie zębów i uśmiechajcie tak samo w trakcie jak i po nim ☺

Doświadczenie

Podwójny system włókien
Swoją wyjątkowość szczoteczki Nano BrushPRO 
zawdzięczają nie tylko zawartym w nich 
jonom złota i srebra, ale też podwójnej 
strukturze włókien włosia:
• długie włókna są cienkie i miękkie; 

znakomicie usuwają osad nazębny przy 
dziąsłach, przenikają głęboko między zęby i 
do innych trudno dostępnych miejsc

• krótkie włókna są okrągłe i twarde; są 
przeznaczone do usuwania przebarwień 
i do polerowania szkliwa zębów, nie 
powodując jego uszkodzeń

Kształt szczoteczki
Szczoteczki Nano BrushPRO dzięki specjalnemu ergonomicznemu kształtowi znakomicie leżą 
w dłoni bez względu na wiek użytkownika i wielkość jego dłoni. Wygodnie docierają także 
do najtrudniej dostępnych miejsc w jamie ustnej.

Dwa rodzaje włókien:
• cienkie długie = wnikają do 

przestrzeni międzyzębowych 
i pod linię dziąseł

• krótkie twarde = oczyszczają 
i polerują powierzchnię zębów

Ze szczoteczką do zębów Nano BrushPRO

Twoje zęby pozostaną zdrowe i piękne.
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Aby rozmowa z nami była przyjemnością... i jeszcze dużo więcej oferuje płyn 
do płukania jamy ustnej EFFECTIVE STAR.

Produkt EFFECTIVE STAR już od wielu lat z powodzeniem sprawdza się jako skuteczny płyn 
do płukania jamy ustnej, który gwarantuje świeży oddech, ale jest też niezastąpionym 
środkiem do codziennej pielęgnacji uzębienia – od zapobiegania rozwojowi próchnicy 
i powstawaniu kamienia nazębnego aż po zapobieganie paradontozie.

Różne, niezwykłe, często 
wręcz niewiarygodne 
doświadczenia z używaniem 
produktu EFFECTIVE STAR 
stały się dla nas inspiracją 
do opracowania ulotki, którą 
można kupić (#0711PL) 
lub przeczytać na naszej 
stronie internetowej w sekcji 
Produkty › Pielęgnacja jamy 
ustnej.

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  

Po użyciu zawsze pozostaw EFFECTIVE STAR co 
najmniej na 10 minut, by mógł zadziałać.

EFFECTIVE STAR
• niszczy mikroskopijny film na powierzchni zębów i dziąseł, 

tworzony przez resztki pożywienia
• płyn do płukania jamy ustnej o silnym działaniu  

dezynfekcyjnym i antybakteryjnym
• jest całkowicie bezpieczny także do użytku  

wewnętrznego
• łagodzi stany zapalne, odświeża oddech
• niezastąpiony dla palaczy

Płyn do płukania jamy ustnej

 

verze PL

• płyn do płukania jamy ustnej o silnym działaniu 

dezynfekcyjnym i antybakteryjnym

• można zastosować także przy bólu gardła, jako płyn 

tonizujący do twarzy, do porannego oczyszczenia 

skóry twarzy, w przypadku grzybicy stóp, na 

ukąszenia przez owady

• jest całkowicie bezpieczny także do użytku 

wewnętrznego

miej zawsze i wszędzie

        
        

        
 ze sobą

EFFECTIVE STAR_new10 
str. 1
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Sposób stosowania: Preparat jest 
szczególnie skuteczny, jeśli jest stosowany 
rano i wieczorem po wyczyszczeniu 
zębów. Odmierzyć 20 ml (4×5 ml – 4 
pełne łyżeczki) do szklanki, przepłukać 
przestrzeń wokół zębów i dziąseł przez 
30 sekund, a potem wypluć.

Produkt EFFECTIVE STAR nie podrażnia śluzówek (można go wkraplać nawet do oczu), 
nie zawiera alkoholu ani żadnych innych substancji toksycznych, niebezpiecznych lub 
drażniących. Składnikiem czynnym jest chlorine dioxide – substancja całkowicie bezpieczna, 
dzięki której naprawdę potwierdza się to, co mówi się o tym produkcie = „jest odpowiedni 
do każdego otworu w ciele” lub „dokąd płynie, tam leczy”!“ Zdecydowanie nie ma tu 
zastosowania ostrzeżenie, które mogą Państwo przeczytać na innych płynach do płukania 
ust: „Przepłukać jamę ustną, a następnie wypluć”. Bo właściwie dlaczego?!

Anna K.
Mam wspaniałe doświadczenie z produktem EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG. Na zębie wciąż robił mi 
się ropny naciek i bardzo mnie to bolało. Zawsze po umyciu zębów co 3 godziny płukałam jamę ustną 
i pozwalałam działać płynowi przez kilka minut. Teraz stale go używam jako spray do ust. Produkt 
EFFECTIVE STAR MEDIUM stosuję np. na oparzenia, mdłości w autobusie, wspaniale dezynfekuje zranione 
kolana, opryskuję nim pieskowi łapki, gdy chodniki są posypywane solą. Jest wspaniały latem przeciwko 
latającym owadom, osom, muchom, na rany jak woda utleniona i jako płyn do demakijażu. Znakomity na 
ból gardła, pomógł mi nawet powstrzymać rozwój anginy. Stosuję go także na opryszczki, afty, popękane 
kąciki ust, usuwa trądzik i różne wysypki, pomaga na zapalenia ucha, oka i inne. EFFECTIVE STAR to mój 
ulubieniec, ponieważ dzięki niemu trafiłam do wspaniałej firmy STARLIFE!

Doświadczenie

Dla wielu osób produkt EFFECTIVE STAR stał się niezastąpiony, mają go w łazience, na szafce 
nocnej, na biurku i w torebce. I tak jest dobrze. Przyjemnie jest przecież mieć pewność, że 
możesz się zbliżyć do kogokolwiek na dowolnie małą odległość, a Twój rozmówca nie będzie 
się od Ciebie powolutku i dyskretnie odsuwać. Uwierz, że w takiej sytuacji nie ma żadnego 
znaczenia, co mówisz, Twój słuchacz nie zwraca na to uwagi, życzy sobie tylko, aby rozmowa 
jak najszybciej się skończyła.

Gdy tylko już ktoś przyzwyczai się do stosowania EFFECTIVE STAR, nie będzie 
mógł zrozumieć, jak w ogóle był w stanie bez niego żyć!

Stosując EFFECTIVE STAR, nie tylko zapewnisz zdrowie jamie ustnej, ale też 
Twój oddech będzie przyjemny dla otoczenia.

Sposób stosowania: nie tylko po 
wyczyszczeniu zębów lub jedzeniu, ale 
kiedykolwiek w ciągu dnia wypłucz usta 
(spokojnie można połknąć ☺).

zawsze i wszędzie przy sobie
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© 2016 STARLIFE s.r.o. #0736PLwww.starlife.eu

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

Przy stanach zapalnych
OREGANO STAR, #1120
CORDYCEPS STAR, #1888
COLOSTRUM STAR, #1720

Najlepsze rezultaty można osiągnąć, stosując jednocześnie wszystkie trzy środki 
do pielęgnacji jamy ustnej (pastę, szczoteczkę i płyn),  

dodając odpowiednie suplementy diety.

Zyskamy wdzięczność naszej jamy ustnej – i nie tylko jej, ale też ludzi wokół nas ☺

Przy paradontozie
CARSICO STAR, #1120
COENZYSTAR Q10, #1117 lub 
COENZYSTAR Q10 EXTRA, #1119

Podobnie jak w przypadku skóry lub włosów ważne są nie tylko środki do ich 
pielęgnacji, ale też odżywienie ich „od wewnątrz”, również zdrowie zębów możemy 
wspierać suplementami diety.

Suplementy diety
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