Produse de igienă orală

Igiena orală = nu doar un zâmbet frumos şi respiraţie plăcută,
ci şi dinţi sănătoşi şi gingii sănătoase.

Nu subestimaţi igiena orală.
Nu vă lăsaţi păcălit de reclame, aveţi grijă
de sănătatea Dumneavoastră.
De ce să ne îngrijim de cavitatea bucală?
Nu doar pentru că aspectul dinţilor noştri indică la prima vedere modul în care ne
îngrijim, iar respiraţia neplăcută poate pune capăt unei discuţii agreabile, ci şi pentru
că are un rol important în prevenirea îmbolnăvirii dinţilor şi gingiilor.
Inflamaţiile la nivelul cavităţii bucale au efecte asupra sănătăţii întregului organism:
există numeroase studii care indică existenţa unei legături între paradontoză şi
afecţiunile cardiovasculare (se degajă bacterii de la nivelul gingiilor infectate, iar
acestea, trecând prin întreg organismul, pot cauza procese inflamatorii la nivelul
vaselor, care pot duce la infarct sau la accidente vasculare).
Sănătatea dinţilor şi gingiilor este influenţată nu doar genetic, ci o putem influenţa noi
înşine. Mulţi dintre noi sunt conștienți de importanţa alegerii unei periuţe de dinţi,
a unei paste sau apei de gură potrivite.

Noi decidem care sunt produsele de igienă orală pe care dorim să le folosim.
Cum putem alege dintre nenumăratele produse de igienă orală?
Să acceptăm recomandarea medicului nostru stomatolog?
Să ascultăm de vecini?
Şi noi vă putem face o recomandare, în speranţa că veţi
face alegerea potrivită.

Este vorba, în fond, de
sănătatea Dumneavoastră.

Pasta de dinţi
ULTRA STAR
• pastă de dinţi eficientă fără fluor, cu extract de plante
• menţine sănătatea dinţilor şi gingiilor
• conţine dioxid de clor stabilizat, eficient în dizolvarea şi îndepărtarea plăcii
bacteriene
• nu irită gingia
Experienţe personale
Svatava Z.
Aş dori să vă împărtăşesc experienţa mea personală cu pasta
de dinţi ULTRA STAR. Am folosit-o timp de aproximativ 10 ani,
după care, nu ştiu din ce motive, am schimbat-o cu o pastă de
dinţi bio. De ani de zile mă confrunt cu canale dentare deschise
şi smalţ tocit în anumite locuri, pentru că dacă eu fac ceva, o fac
bine, de regulă ☺ - nu cunoşteam periajul cu mişcări circulare.
Mă spălam pe dinţi cu periuţe dure, cu mişcări dreapta-stânga
până când mi-am tocit smalţul dinţilor. Dentistul meu se mira
mereu că nu mă doare. Nu m-a durut. Însă doar până când nu
m-am lăsat de ULTRA STAR. În acel moment, parcă toţi dinţii
au început să mă doară, au devenit sensibili la rece, la cald, la
dulce. A fost o întreagă nebunie. Îmi era frică să mănânc, să
beau, să consum fructe; aproape toţi dinţii m-au durut constant
timp de 3 luni. Dar nu am vrut să mă duc la dentist. În final, am
început să bănuiesc că există o legătură cu renunţarea mea la
pasta de dinţi ULTRA STAR şi de aceea am reluat-o. Durerea de
dinţi mi-a trecut ca prin magie. A fost o minune şi o uşurare!
Pot mânca din nou orice, chiar şi îngheţată în excursii.

100 g, #5700

Periuţa de dinţi
Periuţa de dinţi are mai multe roluri:
să cureţe eficient cavitatea bucală de
resturile alimentare, să prevină înmulţirea
bacteriilor periculoase, să maseze gingiile,
să stimuleze circulaţia sanguină la nivelul
cavităţii bucale, să îndepărteze placa şi
tartrul de pe dinţi.
Cele două tipuri de periuţe Nano BrushPRO
le fac pe toate acestea şi încă mai mult:
Nano GoldPRO cu ioni de aur şi Nano SilverPRO
cu ioni de argint.

Periuţa de dinţi Nano BrushPRO

Periuţa de dinţi Nano BrushPRO
• îndepărtează placa bacteriană
• menajează smalţul dinţilor
• masează gingiile
• întăreşte gingiile
• stopează sângerarea gingivală
• reduce inflamaţia de la nivelul
gingiilor
• elimină bacteriile
• stimulează circulaţia sanguină
• ajută la regenerare

• perii conţin ioni de aur şi de argint cu efect antibacterian: elimină bacteriile şi
calmează inflamaţiile.
• structura dublă superfină a perilor permite periajul spaţiului dintre dinţi şi gingii,
masând uşor gingiile, întărându-le şi îmbunătăţindu-le circulaţia, prevenind astfel
apariţia paradontozei.
• vârfurile rotunjite ale perilor elimină petele de pe dinţi, făcându-i mai strălucitori
fără a-i afecta.
• graţie firelor moi, periuţa este potrivită şi pentru persoanele cu gingii sensibile
• este uşor de folosit graţie formei sale ergonomice
Periuţa de dinţi Nano GoldPRO

albastru
portocaliu
verde		
roz		

#8181
#8182
#8183
#8184

Periuţa de dinţi Nano SilverPRO

albastru
portocaliu
verde		
roz		

#8191
#8192
#8193
#8194

Set periaj Nano Kids GoldPRO

3–6 ani [3 buc.] #8188
6–12 ani [3 buc.] #8189

Set periaj Nano Kids SilverPRO

3–6 ani [3 buc.] #8198
6–12 ani [3 buc.] #8199

Ioni de aur şi de argint
Unicitatea şi superioritatea periuţei NanoBrushPRO se datorează ionilor de aur şi de
argint de la nivelul perilor. Aurul şi argintul sunt folosite din vremuri străvechi pentru
prevenirea diferitelor afecţiuni, întrucât aceşti ioni au efecte antibacteriene: elimină
bacteriile dăunătoare şi previn dezvoltarea acestora, cresc rezistenţa organismului la
infecţii, reduc inflamaţiile de la nivelul ţesuturilor, neutralizează substanţele toxice şi
cresc imunitatea locală. Pe lângă toate acestea, au şi un alt rol. Ce se întâmplă cu o
periuţă obişnuită după periaj? Milioanele de bacterii din cavitatea orală rămân pe peri,
se înmulţesc şi, din păcate, la următorul periaj ajung înapoi în gură. Cu periuţa de dinţi
NanoBrushPRO acest lucru nu se întâmplă, pentru că datorită ionilor de argint şi de aur,
perii rămân ca noi pe toată durata de utilizare a periuţei.

Peri cu sistem dublu
Periuţa de dinţi Nano BrushPRO este
superioară nu doar datorită ionilor de aur
şi de argint, ci şi graţie sistemului dublu al
perilor săi:
• perii lungi sunt subţiri şi moi; îndepărtează
excepţional placa bacteriană de pe dinţi
în zona gingiei, intrând în profunzime
în spaţiile dintre dinţi, respectiv în alte
locuri greu accesibile.
• perii scurţi sunt rotunjiţi şi tari; ajută
la îndepărtarea petelor şi la redarea
strălucirii dinţilor fără să îi deterioreze

Perii dublii:
• lungi şi subţiri = penetrează
între spaţiile interdentale şi
sub marginea gingiei
• scurţi şi moi = curăţă şi redă
strălucirea dinţilor

Forma periuţei de dinţi

Graţie formei sale speciale, ergonomice, periuţa de dinţi Nano BrushPRO este uşor de
mânuit, indiferent de dimensiunea mânii. Cu ajutorul acesteia puteţi să ajungeţi uşor
şi în locurile greu accesibile din cavitatea bucală.
Experienţe personale
Mirek T.
Periuţă de dinţi, şi ce e în ea? Dar e greşit! S-a adeverit din nou faptul că poţi să ai încredere sau să
critici un lucru, însă nu înainte de a te convinge personal. Am început să mă spăl cu ea pe dinţi şi...
mai întâi am avut o senzaţie ciudată, poate chiar de durere (deşi gingiile mele nu au probleme), dar
după aceea! Nu m-am putut lăsa, serios, este o adevărată revelaţie! Chiar funcţionează. Opinia mea
sceptică cum că ar fi o „simplă” periuţă de dinţi s-a spulberat imediat. Este o bombă! Şi fiului meu îi
place foarte mult. Ura, să zâmbim deci în timp ce ne spălăm pe dinţi ca şi după ☺

Cu periuţa Nano BrushPRO dinţii Dumneavoastră
rămân sănătoşi şi frumoşi.

Apa de gură
Pentru ca să fie o plăcere să vorbim cu Dumneavoastră, însă apa de gură
EFFECTIVE STAR oferă chiar mai mult decât atât.
Produsul EFFECTIVE STAR are un parcurs de succes de mai mulţi ani, nu doar ca o apă
de gură care redă prospeţimea respiraţiei, ci şi ca un adevărat ajutor indispensabil în
igiena dentară, în prevenirea cariilor, a tartrului şi a paradontozei.
EFFECTIVE STAR
• apă de gură cu efect puternic dezinfectant şi antibacterian
• îndepărtează placa bacteriană microscopică care se depune
după fiecare masă de la nivelul dinţilor şi a gingiilor
• este absolut sigură de la prima utilizare
• reduce inflamaţia şi conferă o respiraţie
proaspătă
• este indispensabilă pentru fumători

Diferitele experiențe personale neobișnuite, adesea chiar
incredibile cu privire la utilizarea apei de gură EFFECTIVE
STAR ne-au inspirat în realizarea pliantului, care poate
fi achiziţionat
(#0711RO)
sau consultat sub secţiunea
Produse > Produse de igienă
orală.
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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

La utilizare, lăsaţi de fiecare dată apa de gură
EFFECTIVE STAR să acţioneze cel puţin 10 minute.

Apa de gură EFFECTIVE STAR nu irită mucoasa (nici chiar ochii), nu conţine alcool sau
alte substanţe dăunătoare, toxice sau iritante. Dioxidul de clor, substanţa activă din
aceasta, este o substanţă absolut sigură, graţie căreia acestui produs i se aplică foarte
bine zicala: „Poate penetra în orice orificiu, vindecă peste tot pe unde trece.” În cazul
acestui produs nu este valabilă instrucţiunea care apare pe eticheta altor produse:
„clătiţi şi apoi scuipaţi ”. Oare de ce?!

e st
Instrucţiuni de folosire: Produsul este
eficient în special după periajele de
dimineaţă şi de seară. Turnaţi 20 ml (4x5 ml
– 4 linguriţe pline) de apă de gură într-un
pahar, clătiţi-vă gura, lăsând să acţioneze
la nivelul dinţilor şi a gingiei, apoi scuipaţi.
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Instrucţiuni de folosire: vă puteţi clăti gura nu
doar la periaje sau după mese, ci oricând în
timpul zilei (puteţi să o înghiţiţi liniştit. ☺).

EFFECTIVE STAR a devenit deja pentru mulţi un produs indispensabil pe care îl putem
regăsi în baie, pe noptieră, pe birou sau în poşetă. Şi aşa şi trebuie. E un sentiment
plăcut să ştii că poţi discuta oricând cu oricine fără ca persoana respectivă să se
retragă uşor din faţa ta. Credeţi-mă că în acest caz este indiferent despre ce vorbiţi,
interlocutorul dumneavoastră abia aşteaptă să terminaţi.

De îndată ce vă veţi obișnui cu folosirea apei de gură EFFECTIVE STAR,
va fi greu să înţelegeţi cum aţi putut trăi până acum fără ea!
Odată cu folosirea apei de gură EFFECTIVE STAR nu vă veţi îngriji doar de
igiena Dumneavoastră orală, ci având o respiraţie proaspătă, veţi deveni
un interlocutor plăcut pentru cei din jur.
Experienţe personale
Anna K.
Am o experiență deosebită cu apa de gură EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG. Am avut o pungă de puroi
lângă dinte şi m-a durut foarte tare. După ce m-am spălat pe dinţi, mi-am clătit gura cu apa de gură din
3 în 3 ore, lăsând-o să acţioneze câteva minute. Acum o folosesc constant sub formă de spray. Folosesc
produsul EFFECTIVE STAR MEDIUM de ex. pentru arsuri, stări de greaţă, dezinfectarea rănilor superficiale şi
pulverizez apa de gură şi pe lăbuţele căţelului meu dacă drumurile sunt presărate cu sare. Vara, este foarte
bun împotriva gâzelor, a viespilor, a muştelor, pentru curăţarea rănilor şi pentru faţă. Este excepţională
în caz de dureri în gât, ba mai mult, alină inflamaţia incipientă. O folosesc în caz de inflamaţie la nivelul
urechilor, la herpes, afte şi pe buzele crăpate, elimină coşurile, diferitele erupţii etc. EFFECTIVE STAR este
produsul meu preferat pentru că graţie lui am făcut cunoştinţă cu compania STARLIFE!

Suplimente alimentare
La fel ca şi în cazul tenului sau a părului nu este suficientă îngrijirea de suprafaţă, ci
este importantă şi alimentaţia, putem să susţinem sănătatea dinţilor şi gingiilor cu
ajutorul suplimentelor alimentare.
Paradontoză

CARSICO STAR, #1120
COENZYSTAR Q10, #1117 sau
COENZYSTAR Q10 EXTRA, #1119

Prevenţie

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

Inflamaţii

OREGANO STAR, #1120
CORDYCEPS STAR, #1888
COLOSTRUM STAR, #1720

Veţi obţine efectul dorit dacă veţi completa cele trei produse de igienă orală
(pastă de dinţi, apă de gură şi periuţă de dinţi) consumând
suplimentele alimentare adecvate.
Nu doar gura Dumneavoastră vă va fi recunoscătoare, ci şi cei din jur. ☺
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