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Nejen zářivý úsměv a osvěžující dech, ale i zdravé zuby a dásně.
Nepodceňujte ústní hygienu. Jde totiž o vaše zdraví.

Ústní hygiena
Nejen zářivý úsměv a osvěžující dech,
ale i zdravé zuby a dásně. Nepodceňujte ústní hygienu.
Jde totiž o vaše zdraví.

EFFECTIVE STAR

Aby s vámi byla radost komunikovat… a ještě
mnohem více nabízí ústní voda EFFECTIVE STAR
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.
EFFECTIVE STAR
• ústní voda se silnými dezinfekčními
a antibakteriálními účinky
• ničí mikroskopický film na povrchu zubů
a dásní ze zbytků potravy
• je naprosto bezpečný i při vnitřním použití
• zklidňuje záněty, osvěžuje dech
• nepostradatelný pro kuřáky

ULTRA STAR

Účinná zubní pasta bez fluoru s bylinnými výtažky
• udržuje zdravé zuby i dutinu ústní
• obsahuje stabilizovaný chlorine dioxide, který
velmi účinně rozpouští a odstraňuje zubní plak
• nedráždí zubní lůžka

ZUBNÍ KARTÁČEK NANO BRUSHPRO
ve dvojím provedení: Nano GoldPRO s ionty zlata
a Nano SilverPRO s ionty stříbra
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odstraňuje zubní povlak
šetří zubní sklovinu
masíruje dásně
zpevňuje dásně
zastavuje krvácení
redukuje paradontózu
hubí bakterie
zlepšuje krevní oběh
zrychluje regeneraci

60 ml
250 ml
500 ml
Basic
#5767 Basic
#5727 Basic
#5717
Medium
#5766 Medium
#5726 Medium
#5716
Extra Strong #5768   Extra Strong #5728   Extra Strong #5718  

Po použití vždy nechejte EFFECTIVE STAR
alespoň 10 minut působit.

Dvojí štětinky:

Zkušenost

tenké dlouhé = pronikají
do mezizubních prostor
a pod linii dásní
krátké tvrdé = čistí
a leští povrch
zubů

Mirek T.

Zubní kartáček, co na tom je. Jenže chyba lávky. Opět se potvrzuje, důvěřuj, nebo kritizuj, ale prověřuj. Začal
jsem si čistit zuby a… první dva dny to bylo divné, i snad malinko bolavé (a to mám dásně v pořádku), ale
pak! Nemohl jsem přestat, opravdu nekecám, je to zážitek! Ono to opravdu funguje. Můj prvotní skeptický
náhled na „obyčejný“ kartáček byl brzy ten tam, je to bomba. Velmi kladně hodnotí kartáček i můj syn.
Takže, hurá do toho a usmívejte se při čištění stejně jako po něm ☺

Se zubním kartáčkem Nano BrushPRO zůstanou vaše zuby zdravé a krásné.
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