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Ústna hygiena = nielen žiarivý úsmev a osviežujúci dych, 
ale aj zdravé zuby a ďasná.

Nepodceňujte ústnu hygienu.
Nedajte na sľuby z reklám, starajte sa o svoje zdravie.

Prečo sa starať o ústnu dutinu?
Nielen preto, že vzhľad zubov patrí k prvým vnemovým meradlám „ako“ sa človek 
o seba stará a zápach z úst dokáže pokaziť akokoľvek dobre začatý rozhovor, ale aj pre 
svoj dôležitý význam ako prevencia ochorenia zubov a ďasien. Zápalový proces v dutine
ústnej ovplyvňuje zdravie nášho tela - mnoho štúdií ukazuje súvislosť medzi 
paradentózou a kardiovaskulárnymi ochoreniami (baktérie z infikovaných ďasien 
sa môžu uvoľniť a cestovať po celom tele a spôsobiť zápal v žilách, spôsobiť srdcový 
infarkt, alebo mozgovú príhodu).
Zdravie zubov a ďasien je predurčené nielen našou genetickou výbavou, ale závisí 
aj na nás samotných. Dôležitosť výberu zubnej kefky, zubnej pasty a ústnej vody si 
uvedomuje nejeden z nás.

My sami rozhodujeme o tom, akých pomocníkov pre ústnu hygienu 
použijeme.

Ako sa však v záplave všetkých týchto pomôcok zorientovať?

Dať na odporúčanie svojho stomatológa?

Dať na televíznu reklamu?

Dať na suseda?

Aj my vám dáme odporúčania a budeme veriť, 
že si vyberiete správne.

Ide totiž o vaše zdravie.
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Zubná pasta

Svatava Z.
Rada by som sa s vami podelila o svoj príbeh so zubnou pastou 
ULTRA STAR. Používala som ju 10 rokov a ani neviem prečo, ale 
prestala som a kúpila si nejakú bio pastu. Roky mám obnažené 
krčky zubov a na niektorých zuboch úplne vyhlodanú sklovinu 
na krčkoch, pretože ja, keď niečo robím, tak vždy poriadne ☺ - 
nevedela som o krúživom pohybe kefky. Tvrdou kefkou som tak
usilovne a dlho zuby drhla zo strany na stranu, až som si 
poškodila sklovinu. Zubárka sa vždy divila, že ma to nebolí. 
Nebolelo. Bohužiaľ až dovtedy, pokiaľ som vysadila ULTRA STAR.
Potom ma zrazu skoro všetky zuby začali bolieť na teplé, na 
studené, na sladké, bola to hrôza. Bála som sa napiť, najesť, dať 
si ovocie, prakticky nepretržite ma boleli skoro všetky zuby asi 3
mesiace. K zubárke sa mi nejako podvedome nechcelo. Nakoniec
som si to dala do súvislosti s vysadením pasty STARLIFE a znovu 
si objednala ULTRA STAR. Ako mávnutím čarovného prútika ma 
zuby prestali bolieť. Zázrak. Tá úľava! Opäť môžem všetko. Aj 
zmrzlinu na dovolenke.

ULTRA STAR
• účinná zubná pasta bez fluóru s bylinnými výťažkami
• udržuje zdravé zuby aj ústnu dutinu
• obsahuje stabilizovaný chlorine dioxide, ktorý veľmi účinne rozpúšťa 

a odstraňuje zubný povlak
• nedráždi zubné lôžka

Skúsenosť

100 g, #5700
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Kefka Nano GoldPRO modrý #8181
 oranžový #8182
 zelený #8183
 fuchsiový #8184

Kefka Nano SilverPRO modrý #8191
 oranžový #8192
 zelený #8193
 fuchsiový #8194

Sada Nano Kids GoldPRO 3–6 rokov [3 ks] #8188
 6–12 rokov [3 ks] #8189

Sada Nano Kids SilverPRO 3–6 rokov [3 ks] #8198
 6–12 rokov [3 ks] #8199

Zubná kefka má niekoľko úloh: účinne 
očistiť ústnu dutinu od zvyškov jedla, 
zabrániť množeniu choroboplodných 
baktérií, premasírovať ďasná, zlepšiť krvný 
obeh v dutine ústnej, odstrániť usadeniny 
na zuboch a zubný kameň. To všetko 
a omnoho viac hravo zvládne zubná kefka 
Nano BrushPRO v dvojakom prevedení: 
Nano GoldPRO s iónmi zlata a Nano SilverPRO 
s iónmi striebra.

Zubná kefka Nano BrushPRO

• odstraňuje zubný povlak
• šetrí zubnú sklovinu
• masíruje ďasná
• spevňuje ďasná
• zastavuje krvácanie
• redukuje paradentózu
• ničí baktérie
• zlepšuje krvný obeh
• zrýchľuje regeneráciu

Zubná kefka Nano BrushPRO

• vlákna obsahujú ióny zlata a striebra, ktoré majú antibakteriálne pôsobenie: ničia 
baktérie, zastavujú zápaly

• dvojitá štruktúra vlákien ultra jemných štetiniek umožňuje vyčistenie medzizubných 
priestorov a miest medzi zubom a ďasnom, čím masíruje ďasná, spevňuje ich, 
zlepšuje krvný obeh a bráni vzniku paradentózy

• okrúhle konce štetiniek odstraňujú škvrny na zubnej sklovine a leštia ju, bez toho aby 
ju poškodili

• vďaka jemným štetinkám sú vhodné aj na citlivé ďasná
• ergonomický dizajn pre pohodlné použitie
 

Zubná kefka
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Ióny zlata a striebra
Obsah iónov zlata a striebra v štetinkách dáva kefke Nano BrushPRO jej jedinečnosť 
a výnimočnosť. Zlato a striebro sú užitočné pri prevencii mnohých chorôb, pretože ióny 
týchto kovov majú antibakteriálne účinky: ničia škodlivé baktérie a bránia ich vývoju, 
zvyšujú odolnosť proti infekciám, zmenšujú zápaly tkanív, odstraňujú toxíny a zvyšujú 
miestnu imunitu. Navyše ich obsah má aj ďalší význam. Čo sa stane pri obyčajnej kefke 
po vyčistení zubov? Tie obrovské kolónie baktérií, ktoré sa „vyčistili“ z ústnej dutiny 
zostanú na kefke, množia sa a - žiaľ - vracajú sa do úst pri následnom čistení zubov. 
U kefky Nano BrushPRO k tomu nedochádza, vďaka iónom zlata a striebra zostáva kefka 
počas celého trvania jej použitia ako nová.

Mirek T.
Zubná kefka, čo na tom je. Chyba! Opäť sa potvrdzuje, dôveruj, alebo kritizuj, ale preveruj! Začal som 
si čistiť zuby a ... prvé dva dni to bolo divné, aj snáď málinko boľavé (a to mám ďasná v poriadku), 
ale potom! Nemohol som prestať, naozaj netáram, je to zážitok! Ono to naozaj funguje. Môj prvotný 
skeptický pohľad na „obyčajnú“ kefku bol čoskoro preč, je to bomba. Veľmi kladne hodnotí kefku aj môj 
syn. Takže, hurá do toho a usmievajte sa pri čistení rovnako ako po ňom ☺

Skúsenosť

Dvojitý systém štetiniek
Výnimočnosť kefiek Nano BrushPRO 

zabezpečujú nielen obsiahnuté ióny zlata 
a striebra, ale aj dvojitá štruktúra ich 
štetiniek:
• dlhé vlákna sú tenké a mäkké; výborne 

odstraňujú povlak na zuboch okolo 
ďasien a prenikajú hlboko medzi zuby 
a do iných zle prístupných miest.

• krátke vlákna sú okrúhle a tvrdé; sú 
určené na odstránenie škvŕn a na 
leštenie zubnej skloviny bez toho, aby ju 
poškodili.

Tvar kefky
Kefky Nano BrushPRO sa vďaka svojmu zvláštnemu ergonomickému tvaru výborne držia 
v ruke bez ohľadu na vek, či veľkosť ruky. Pohodlne sa s nimi dostanete aj do najhoršie 
prístupných miest ústnej dutiny.

Dvojité štetinky:
• tenké dlhé = prenikajú do 

medzizubných priestorov 
a pod líniu ďasien

• krátke tvrdé = čistia a leštia 
povrch zubov

So zubnou kefkou Nano BrushPRO 

zostanú vaše zuby zdravé a krásne.
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Aby s vami bola radosť komunikovať… a ešte oveľa viac ponúka 
ústna voda EFFECTIVE STAR.

Produkt EFFECTIVE STAR sa s úspechom už mnoho rokov prezentuje nielen ako účinná
ústna voda zaručujúca svieži dych, ale aj ako nenahraditeľný pomocník v každodennej
starostlivosti o chrup - od eliminovania vzniku zubného kazu a zubného kameňa až po 
prevenciu paradentózy.

Rôzne, nezvyčajné, často 
až neskutočné skúsenosti 
s používaním produktu 
EFFECTIVE STAR nám boli 
podnetom pre vytvorenie 
letáku, ktorý si možno zakúpiť
(# 0711SK) alebo prečítať 
na našich webových strán-
kach v sekcii Katalóg> Ústna 
hygiena.

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 použití nechajte EFFECTIVE STAR 
aspoň 10 minút pôsobiť.

EFFECTIVE STAR
• ústna voda so silnými dezinfekčnými a antibakteriálnymi 

účinkami
• ničí mikroskopický film na povrchu zubov 

a ďasien zo zvyškov potravy
• je úplne bezpečný aj pri vnútornom použití
• upokojuje zápaly, osviežuje dych
• nenahraditeľný pre fajčiarov

Ústna voda

 

verze SK

• ústna voda so silnými dezinfekčnými 

a antibakteriálnymi účinkami

• dá sa použiť aj pri bolestiach v krku, ako 

pleťová voda, pri čistení poranenej kože, 

na plesne na nohách, pri uštipnutí hmyzom

• je úplne bezpečný aj pri vnútornom použití

vždy a všade so sebou

EFFECTIVE STAR_new10 
str. 1

Ústní hygiena - brožura A5         str. 6



VERZE: SK

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 po 30 sekúnd a potom vypľujte.

Produkt EFFECTIVE STAR nedráždi sliznicu (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 a vlastne kadiaľ tečie, 
tade 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 skvelú 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 spáleniny, nevoľnosť v autobuse, skvelá dezinfekcia na zranenie kolena, 
psíkovi nastriekam labky, keď sa solia chodníky. Je výborný v lete na poletujúci hmyz, osy, muchy, na rany 
ako kysličník, ako čistiaca pleťová voda. Výborný na bolesti v krku, dokonca som sa zbavila začínajúcej 
sa angíny. Používam ho tiež na opary, afty, popraskané kútiky, likviduje akné a rôzne vyrážky, na zápaly 
ucha, oka a iné. EFFECTIVE STAR je môj miláčik, lebo ma priviedol ku skvelej spoločnosti STARLIFE!

Skúsenosť

Pre mnohých sa produkt EFFECTIVE STAR stal nenahraditeľným, majú ho v kúpeľni, na 
nočnom stolíku, na pracovnom stole či v kabelke. A je to dobre. Je predsa dobre vedieť, 
že sa ku komukoľvek môžete priblížiť na akúkoľvek krátku vzdialenosť a oproti Vám 
stojaci od vás nebude nenápadne cúvať. Verte, že v takejto situácii je úplne jedno, čo 
hovoríte, váš poslucháč nevníma, len si želá, aby sa rozhovor čo najskôr skončil.

Hneď ako si zvyknete EFFECTIVE STAR používať, nebudete chápať, 
ako ste bez neho mohli žiť!

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

Návod na použitie: nielen po vyčistení zubov 
alebo po jedle, ale kedykoľvek počas dňa 
vypláchnite ústa (pokojne prehltnite ☺).

vždy a všade so sebou
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Prevencia
MULTI STAR, #1840
CORAL CALCIUM STAR, #1852
VITAMIN C 1000 STAR, #7303
CRANBERRY STAR, #1111

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

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať naraz všetky 
tri dentálne pomôcky (zubnú pastu, kefku, ústnu vodu) 

a dopĺňať vhodnými výživovými doplnkami.

Vaša ústna dutina sa vám poďakuje - a nielen ona, ale aj ľudia okolo vás ☺

Pri paradentóze
CARSICO STAR, #1120
COENZYSTAR Q10, #1117 alebo
COENZYSTAR Q10 EXTRA, #1119

Tak ako pri pokožke či vlasoch sú dôležité nielen prostriedky, ktorými sa o ne staráme, 
ale aj dodanie výživy „zvnútra“, tak aj zdravie zubov a ďasien môžeme podporiť 
výživovými doplnkami.

Výživové doplnky
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