Ústní hygiena

Ústní hygiena = nejen zářivý úsměv a osvěžující dech,
ale i zdravé zuby a dásně.

Nepodceňujte ústní hygienu.
Nedejte na sliby z reklam, pečujte o své zdraví.
Proč pečovat o dutinu ústní?
Nejen proto, že vzhled zubů patří k prvním vjemovým měřítkům „jak“ se člověk o sebe
stará a zápach z úst dokáže pokazit jakkoli dobře započatý rozhovor, ale také pro svůj
důležitý význam jako prevence onemocnění zubů a dásní. Zánětlivý proces v dutině
ústní ovlivňuje zdraví našeho těla - mnoho studií ukazuje souvislost mezi parodontózou
a kardiovaskulárními onemocněními (bakterie z infikovaných dásní se mohou uvolnit
a cestovat po celém těle a způsobit zánět v tepnách, způsobit srdeční infarkt nebo
mozkovou příhodu).
Zdraví zubů a dásní je předurčeno nejen naší genetickou výbavou, ale závisí i na nás
samotných. Důležitost výběru zubního kartáčku, zubní pasty a ústní vody si uvědomuje
nejeden z nás.

My sami rozhodujeme o tom, jaké pomocníky pro ústní hygienu použijeme.
Jak se však v záplavě všech těchto pomůcek zorientovat?
Dát na doporučení svého stomatologa?
Dát na televizní reklamu?
Dát na souseda?
I my vám dáme doporučení a budeme věřit,
že si vyberete správně.

Jde totiž o vaše zdraví.

Zubní pasta
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
Zkušenost
Svatava Z.
Ráda bych se s vámi podělila o svůj příběh se zubní pastou ULTRA
STAR. Používala jsem ji 10 let a ani nevím proč, ale přestala jsem
a koupila si nějakou bio pastu. Léta mám obnažené krčky zubů
a na některých zubech úplně vyhlodanou sklovinu na krčkách,
protože já když něco dělám, tak vždycky pořádně ☺ - nevěděla
jsem o krouživém pohybu kartáčku. Tvrdým kartáčkem jsem tak
usilovně a dlouho zuby šmidlala ze strany na stranu, až jsem
si poškodila sklovinu. Zubařka se vždy divila, že mě to nebolí.
Nebolelo. Bohužel až do doby, než jsem vysadila ULTRA STAR.
Pak mě najednou skoro všechny zuby začaly bolet na teplé, na
studené, na sladké, byl to děs. Bála jsem se napít, najíst, dát si
ovoce, prakticky nepřetržitě mě bolely skoro všechny zuby asi 3
měsíce. K zubařce se mi nějak podvědomě nechtělo. Nakonec
jsem si to dala do souvislosti s vysazením pasty STARLIFE
a znovu si objednala ULTRA STAR. Jako mávnutím kouzelného
proutku mě zuby přestaly bolet. Zázrak. Ta úleva! Opět mohu
všechno. I zmrzlinu o dovolené.

100 g, #5700

Zubní kartáček
Zubní kartáček má několik úkolů: účinně
očistit ústní dutinu od zbytků jídla,
zabránit
množení
choroboplodných
bakterií, promasírovat dásně, zlepšit krevní
oběh v dutině ústní, odstranit usazeniny na
zubech a zubní kámen.
To vše a mnohem více hravě zvládne zubní
kartáček NANO GOLD a NANO SILVER ve
dvojím provedení: NANO GOLD s ionty zlata
a NANO SILVER s ionty stříbra.

Zubní kartáček NANO GOLD
a NANO SILVER
• odstraňuje zubní povlak
• šetří zubní sklovinu
• masíruje dásně
• zpevňuje dásně
• zastavuje krvácení
• redukuje paradontózu
• hubí bakterie
• zlepšuje krevní oběh
• zrychluje regeneraci

Zubní kartáček NANO GOLD a NANO SILVER
• vlákna obsahují ionty zlata a stříbra, které mají antibakteriální působení: hubí
bakterie, zastavují záněty
• dvojitá struktura vláken ultra jemných štětinek umožňuje vyčištění mezizubních
prostor a míst mezi zubem a dásní, čímž masíruje dásně, zpevňuje je, zlepšuje krevní
oběh a brání vzniku paradontózy
• okrouhlé konce štětinek odstraňují skvrny na zubní sklovině a leští ji, aniž by ji poškodily
• díky jemným štětinkám jsou vhodné i na citlivé dásně
• ergonomický design pro pohodlné použití
Kartáček NANO GOLD

modrý
oranžový
zelený
žlutý
sada 12 ks

#5782
#8184
#8186
#8188
#5780

Ionty zlata a stříbra
Obsah iontů zlata a stříbra ve štětinkách dává kartáčku NANO GOLD a NANO SILVER jeho
jedinečnost a výjimečnost. Zlato a stříbro jsou užitečné při prevenci mnoha nemocí,
protože ionty těchto kovů mají antibakteriální účinky: Hubí škodlivé bakterie a brání
jejich vývoji, zvyšují odolnost proti infekcím, zmenšují záněty tkání, odstraňují toxiny
a zvyšují místní imunitu. Navíc jejich obsah má i další význam. Co se stane u obyčejného
kartáčku po vyčištění zubů? Ty obrovské kolonie bakterií, které se „vyčistily“ z ústní
dutiny zůstanou na kartáčku, množí se a – bohužel – vracejí se do úst při následném
čištění zubů. U kartáčku NANO GOLD a NANO SILVER k tomu nedochází, díky iontům
zlata a stříbra zůstává kartáček během celé doby jeho použití jako nový.

Dvojitý systém štětinek
Výjimečnost kartáčků NANO GOLD
a NANO SILVER zajišťují nejen obsažené
ionty zlata a stříbra, ale i dvojitá struktura
jejich štětinek:
• dlouhá vlákna jsou tenká a měkká;
výborně odstraňují povlak na zubech
kolem dásní a pronikají hluboko mezi
zuby a do jiných špatně přístupných míst
• krátká vlákna jsou okrouhlá a tvrdá; jsou
určena k odstranění skvrn a k leštění
zubní skloviny, aniž by ji poškodily

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

Tvar kartáčku
Kartáčky NANO GOLD a NANO SILVER se díky svému zvláštnímu ergonomickému tvaru
výborně drží v ruce bez ohledu na věk či velikost ruky. Pohodlně se s ním dostanete i do
nejhůře přístupných míst ústní dutiny.
Zkušenost
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 GOLD a NANO SILVER
zůstanou vaše zuby zdravé a krásné.

Ústní voda
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 – od eliminace vzniku zubního kazu a zubního kamene až po prevenci
paradentózy.
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

Různé, neobvyklé, často
až neskutečné zkušenosti
s
používáním
produktu
EFFECTIVE STAR nám byly
podnětem pro vytvoření
letáku, který si lze zakoupit
(#0711CZ) nebo přečíst na
našich webových stránkách v sekci Katalog › Ústní
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 vždy nechejte EFFECTIVE STAR
působit alespoň 10 minut.

Produkt EFFECTIVE STAR nedráždí sliznice (lze jej nastříkat dokonce i do očí), neobsahuje
alkohol, ani žádné jiné toxické, nebezpečné či dráždivé látky. Účinnou složkou je
chlorine dioxide – absolutně bezpečná látka, díky které opravdu platí to, co se o tomto
produktu říká = „je vhodný do každého otvoru těla aneb kudy teče, tudy léčí!“
Rozhodně zde neplatí upozornění, které si můžete přečíst na ostatních ústních vodách:
„Propláchněte dutinu ústní a poté vyplivněte“. Proč asi?!

všu
vžd y a
Návod k použití: Přípravek je obzvláště
účinný při používání ráno a večer po
vyčištění zubů. Odměřte 20 ml (4x5 ml
- 4 plné čajové lžičky) do skleničky,
proplachujte prostor kolem zubů a dásní
po 30 vteřin a poté vyplivněte.

de s se

bou

Návod k použití: nejen po vyčištění zubů
nebo po jídle, ale kdykoli během dne
vypláchněte ústa (klidně polkněte ☺).

Pro mnohé se produkt EFFECTIVE STAR stal nepostradatelným, mají jej v koupelně, na
nočním stolku, na pracovním stole či v kabelce. A je to dobře. Je přece prima vědět,
že se ke komukoli můžete přiblížit na jakkoli krátkou vzdálenost a váš protějšek od vás
nebude pomalinku a nenápadně couvat. Věřte, že v takové situaci je úplně jedno, co
říkáte, váš posluchač nevnímá, jen si přeje, aby rozhovor co nejdříve skončil.

Jakmile EFFECTIVE STAR vyzkoušíte, nebudete chápat,
jak jste bez něj mohli žít!
Používáním EFFECTIVE STAR pomůžete nejen dutině ústní ke zdraví,
ale budete svým dechem neodolatelní pro své okolí.
Zkušenost
Anna K.
Mám velmi skvělou zkušenost s produktem EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG. Stále se mi na zubu dělal
hnisavý váček a velmi to bolelo. Vždy po vyčistění zubů jsem každé 3 hodiny vykloktala ústní dutinu
a nechala pár minut působit. Nyní ho stále používám jako sprej do pusy. Produkt EFFECTIVE STAR
MEDIUM používám např. na spáleniny, nevolnost v autobuse, skvělá desinfekce na zranění kolene,
pejskovi nastříkám tlapky, když se solí chodníky. Je výborný v létě na poletující hmyz, vosy, mouchy, na
rány jako kysličník, jako odličovací voda. Výborný na bolesti v krku, dokonce jsem se zbavila začínající
angíny. Používám ho také na opary, afty, popraskané koutky, likviduje akné a různé vyrážky, na záněty
ucha, oka a jiné. EFFECTIVE STAR je můj miláček, neboť mě přivedl ke skvělé společnosti STARLIFE!

Doplňky stravy
Tak jako u pokožky či vlasů jsou důležité nejen prostředky, kterými o ně
pečujeme, ale i dodání výživy „zevnitř“, tak i zdraví zubů a dásní můžeme
podpořit doplňky stravy.
Při paradentóze

CARSICO STAR, #1120
COENZYSTAR Q10, #1117 nebo
COENZYSTAR Q10 EXTRA, #1119
MINERAL STAR, #1900

Prevence

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

Při zánětech

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

Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete používat najednou všechny tři
dentální pomůcky (zubní pastu, zubní kartáček, ústní vodu)
a doplňovat vhodné doplňky stravy.
Vaše ústní dutina vám poděkuje – a nejen ona, ale i lidé kolem vás ☺
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