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PRODUKTY VYSOKÉ KVALITY 
PRO KAŽDODENNÍ ÚSTNÍ HYGIENU

ÚSTNÍ DUTINA
V ROVNOVÁZE

EFEKTIVITA
PROKÁZANÁ

KLINICKÝMI TESTY

INOVATIVNÍ ZAMĚŘENO NA
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V ÚSTNÍ DUTINĚ

AŽ 99 %
PŘÍRODNÍCH
INGREDIENCÍ
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„Naše poslání
je pomáhat
lidem, aby byli
zdraví, krásní,
a úspěšní.”

Pokud do své práce vložíte celé své srdce a duši, dosáhnete
neocenitelných výsledků.

Pokud se odvážíte věřit v nemožné a jste svědky toho, kdy
se plní i Vaše nejodvážnější sny, pak si uvědomíte, že cesta,
kterou jste se vydali, za to stojí.

Upřímně věříme, že každý je schopen změnit svět k lepšímu
a že veškerá láska, péče a pozitivní energie vložená do
výrobků SPLAT umožní, aby byl Váš den šťastnější.

Evgeny Demin 
Generální ředitel SPLATT
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Zdraví ústní dutiny odráží fyziologické,
sociální a psychologické podmínky, 
které určují naši kvalitu života.  
V posledních letech byla zpracována 
řada studií na téma vliv kazu  
a parodontálních onemocnění na 
infarkt myokardu, cukrovku, mrtvici  
a předčasné stárnutí. Tato nová 
definice orálního zdraví mění pravidla 
hry pro celý lékařský svět.

Zubní pasta je pro nás obyčejná věc.
Používáme ji každý den. Chceme se
starat o své zuby a mít z toho dobrý
pocit. Očekáváme dokonale bílý 
úsměv, svěží dech a zdravé dásně. 
SPLAT si je těchto potřeb vědom  
a vytvořil proto za pomocí odborníků 
a rozsáhlého výzkumu takové 
produkty, ve kterých se snoubí věda, 
inovace a výroba šetrná k životnímu 
prostředí, a které přinášejí jedinečná 
přírodní řešení pro každodenní ústní 
hygienu.

Výrobky pro péči o ústní dutinu SPLAT
v sobě nesou bohatství přírodních
rostlinných výtažků, éterických olejů  
a cenných přísad jako jsou ionty 
stříbra, částice zlata, mléčné enzymy 
a arginin. Dále ve SPLAT výrobcích 
najdete speciální přísady, jako je 
aminfluorid (Olaflur), pokročilou 
formu hydroxyapatitu (HAP) a také 
patentované inovativní technologie
BIO Sp. White System®, Sp.White 
System® a LUCTATOL®.

V portfoliu SPLAT můžete najít širokou
škálu produktů pro nejnáročnější 
spotřebitele. Není pochyb o tom, že 
SPLAT vytváří nejlepší produkty pro 
orální zdraví v souladu s přírodou.

SPLAT.
S respektem k přírodě.

S láskou pro Vás.

RDH Kristine Belova 
Prezidentka Lotyšské
Asociace Dentálních Hygienistek,
členské země Evropské federace
dentálních hygienistek
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VYSOKÁ
EFEKTIVITA 

INOVATIVNÍ
PŘÍSTUP

BEZPEČNOST
A EKOLOGIE 

UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ
SLOŽKY 

LÁSKA

Do každého výrobku jsme vložili 
kousek duše, aby se naši spotřebitelé 
mohli častěji usmívat.

Tým SPLAT

¹ Účinnost uvedená pro danou zubní pastu v konkrétní funkci. ² Inovativní a patentovaný bělicí systém. ³ Patent Ruské federace č. 2416391. Účinnost systému LUCTATOL® byla potvrzena
v testech in vitro v Japonsku. 4 Uznáno v Japonsku v roce 1993 jako látka remineralizující sklovinu, která vyplňuje mikrotrhliny a eliminuje citlivost zubů.

Čím jsou
výrobky SPLAT
výjimečné?

Každý výrobek vytvořený v laboratořích 
SPLAT je zaměřen na nejefektivnější řešení 
problémů v péči o ústní dutinu.

Aby byla garantována co nejvyšší 
efektivita každého výrobku, společnost 
SPLAT spolupracuje s předními zubními 
lékaři a odborníky po celém světě.

Výsledkem našeho snažení jsou 
inovativní specializované výrobky, 
jejichž vysoká účinnost je potvrzena 
rozsáhlými klinickými studiemi in vitro 
v Rusku1, stejně jako v Evropské Unii  
a Japonsku.

Produkty SPLAT obsahují ve svém složení 
přírodní a unikátní složky, jako jsou:

• hydroxyapatit vápníku (HAP)4  
v amorfní formě - hlavní stavební složka 
zubní skloviny;

• aktivní uhlí z březového dřeva, které 
pomáhá absorbovovat a odstraňovat 
povrchové skvrny ze zubu;

• mléčné enzymy pro zachování zdravé 
mikroflóry dutiny ústní,

• karbamid peroxid v mikrogranulích, 
který poskytuje intenzivní bělicí účinek.

Složení všech past, ústních vod a pěn 
SPLAT obsahuje účinné látky, esenciální 
oleje a bylinné extrakty přesně v takové 
koncetraci, která zajišťuje maximální 
efektivitu a maximální preventivní účinek, 
kterých lze dosáhnout v domácích 
podmínkách.

Vývojový tým SPLAT neustále vyhledává 
nejnovější a nejefektivnější formy výroby. 
Vlastní výzkumné centrum SPLAT vyvíjí 
nové receptury a výrobky, které jsou 
chráněny mezinárodními patenty.

Unikátní inovativní systém bezpečného  
a účinného bělení Sp. White System®2, 
který je součástí zubních past a ústních 
vod, zanechává povrch zubů dokonale 
čistý, hladý a lesklý, aniž by poškozoval 
zubní sklovinu nebo způsoboval citlivost 
zubů.

Účinný systém LUCTATOL®3- kombinace 
extraktu z lékořice a mléčných enzymů, 
obsahují kromě dalších výrobků také 
všechny výrobky SPLAT určené dětem. 
V mezinárodních studiích3 byl prokázán 
jeho 96% inhibiční účinek na tvorbu 
zubního plaku. LUCTATOL® tak významně 
přispívá k prevenci vzniku zubního kazu.

Aktivní složka hydroxyapatitu vápenatého 
(HAP)4, která je obsažena v nové 
generaci bioaktivních zubních past SPLAT, 
obnovuje sklovinu a redukuje citlivost 
zubů.

Výrobky SPLAT jsou vyrobeny s použitím 
ingrediencí od předních světových 
dodavatelů v moderní továrně v 
ekologicky čisté oblasti Valdai. 

Produkce SPLAT je CO2 neutrální a je 
certifikována jako šetrná k životnímu 
prostředí dle normy ISO 14001. Kvalita 
výrobků je prověřena managementem 
kvality a je v souladu s mezinárodními 
standardy GMP Cosmetics a normou ISO 
9001.

Každému člověku, který si vybere 
výrobky SPLAT, se věnujeme s úctou  
a vděčností.

Snažíme se pomáhat lidem dosáhnout 
zdraví, štěstí a úspěchu. 

Protože jsme plně oddáni naší 
práci a děláme ji s láskou, můžeme 
garantovat, že všem SPLAT produktům 
je věnována zvláštní péče v každé 
fázi jejich výroby, kontroly kvality  
a distribuce.

SPLAT
PROFESSIONAL

BIOAKTIVNÍ
ZUBNÍ PASTY
PRO KAŽDODENNÍ
POUŽITÍ
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Remineralizace 66,75 %
• Čisticí efekt + 61,4 %
• Snížení citlivosti + 55,3 %
• Bělicí efekt - 1,5 tónu za 4 týdny dle stupnice VITAPAN 

OBNOVA SKLOVINY A JEMNÉ BĚLENÍ

Multifunkční zubní pasta s bioaktivním vápníkem a hydroxyapatitem přispívá
k remineralizaci zubní skloviny.

 Aktivní vápník a hydroxyapatit pomáhá posilovat zubní sklovinu a redukuje 
citlivost.

 Inovativní složka Sp.White System® jemně bělí a leští zubní sklovinu.

 Přírodní enzym z papáji (papain) a kulaté lešticí částice oxidu křemičitého 
pomáhají odstraňovat povrchové skvrny a zubní plak.

 Polydon® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

BIOCALCIUM
BESTSELLER

BESTSELLER

OBSAH 
FLUORIDU

0.1%
1000

ppm

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Bělicí efekt - 1,5 tónu za 4 týdny dle stupnice VITAPAN
• Čisticí efekt 50 %
• Remineralizace 40 %
• Omezení krvácení dásní 50,2 %
• Prevence zánětu 26,6 %

JEMNÉ BĚLENÍ A OCHRANA ZUBNÍ SKLOVINY

Multifunkční zubní pasta s inovativní složkou Sp.White System pro jemné 
bělení, vhodná také pro citlivé zuby. Pomáhá odstraňovat skvrny od kávy, čaje 
a červeného vína a zajišťuje bělení skloviny až o 1,5 odstínu za 4 týdny.*

 Inovativní složka Sp.White System® jemně bělí a leští zubní sklovinu.

 Přírodní enzym z papáji (papain) a kulaté lešticí částice oxidu křemičitého 
pomáhají odstranit skvrny ze zubní skloviny a zubní povlak.

 Polydon® (PVP), vysokomolekulární složka obsažená v zubní pastě pokrývá 
zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu účinku.

 Trojitý bělicí systém (systém trojitého aktivního fosfátu) odstraňuje skvrny ze zubní 
skloviny od kávy, čaje a červeného vína .

 Ionty draslíku snižují citlivost zubů.

WHITE PLUS

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Snížení citlivosti 59,1 %
• Omezení krvácení dásní 32,8 %
• Omezení zánětu dásní 36,9 %
• Remineralizace 27,4 %

SNIŽENÍ CITLIVOSTI ZUBŮ A OBNOVA SKLOVINY

Zubní pasta speciálně navržená pro potřeby citlivých zubů, která účinně 
posiluje sklovinu a pomáhá zmírnit citlivost.

 Hydroxyapatit pomáhá posilovat zuby a snižovat přecitlivělost.

 Přírodní enzym z papáji (papain) a kulaté lešticí částice oxidu křemičitého 
pomáhají odstranit skvrny ze zubní skloviny a zubní povlak.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě, 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

 Esenciální oleje z heřmánku a citronu uklidňují dásně.

 Dikalciumfosfát dihydrát je jemně abrazivní složka, která pomáhá odstraňovat 
zubní plak.

 Vitamíny C, B3, E a flavonoidy jako součást extraktu z vlašských ořechů mají 
antioxidační účinek. Vysoce účinná antiseptická složka biosol má protizánětlivé 
účinky a chrání před bakteriemi.

SENSITIVE

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Remineralizace 20,0 %
• Čisticí efekt 44,4 %
• Prevence krvácení dásní 50,2 %
• Prevence zánětu dásní 27,5 %
• Bělicí efekt 0,5 odstínu dle stupnice VITAPAN

KOMPLEXNÍ OCHRANA A JEMNÉ BĚLENÍ CITLIVÝCH ZUBŮ

Multifunkční zubní pasta šetrně bělí citlivé zuby, pečuje o dásně a zajišťuje
svěží dech.

 Aktivní vápník a hydroxyapatit pomáhají posílit a redukovat citlivost zubů.

 Přírodní enzym z papáji (papain) a kulaté lešticí částice oxidu křemičitého 
pomáhají odstranit skvrny ze zubní skloviny a zubní povlak.

 Polydon® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě, 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

 Draslíkové ionty (dusičnan draselný) ulevuje od přecitlivělosti.

 Bisabolol zklidňuje dásně.

 Ionty zinku (citrát zinečnatý) chrání před zubním kazem a osvěžují dech.

 Extrakt z heřmánkového esenciálního oleje má protizánětlivé, zklidňující a hojivé 
účinky.

ULTRACOMPLEX

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně
BEZ FLUORIDU

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 59,4 %
• Prevence zánětu dásní 49,4 %
• Prevence krvácení dásní 43,8 %
• Remineralizace 25 %
• Bělící efekt 1 odstín dle stupnice VITAPAN

KOMPLEXNÍ PÉČE A PODPORA DÁSNÍ

Zubní pasta s aktivními složkami, které pomáhají podporovat zdraví dásní  
a předcházet zubnímu kazu a rozvoji zubního plaku.

 Extrakt z mořských řas (Spirulina Platensis) a slunečnicové silice zklidňují dásně.

 Retinylpalmitát (vitamin A) a tokoferol-acetát (vitamin E) pomáhají pečovat  
o měkké tkáně ústní dutiny.

 Aktivní vápník pomáhá posilovat zuby.

 Přírodní enzym z papáji (papain) a kulaté lešticí částice oxid u křemičitého 
pomáhají odstranit skvrny ze zubní skloviny a zubní povlak.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě, 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

 Extrakt z bergenie (výtažek z kořene Bergenia Crassifolia) podporuje zdravé 
dásně.

ACTIVE

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 69,3 %
• Protizánětlivý účinek 57,6 %
• Prevence krvácení dásní 53,0 %
• Remineralizace 21,9 %
• Bělicí efekt 1 odstín dle stupnice VITAPAN

KOMPLEXNÍ OCHRANA A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ DÁSNÍ

Smaragdově zelená gelová zubní pasta obsahuje bylinné extrakty ze 
šalvěje, heřmánku, hlohu a pelargónie pro účinnou péči o zuby a prevenci 
zánětu dásní.

 Bioaktivní vápník přispívá k remineralizaci skloviny.

 Extrakt z heřmánku (výtažek z květu Chamomilla Recutita), květu hlohu 
(výtažek z květu Crataegus Monogyna) a esenciální olej z pelargónie (olej ze 
stonkových listů Pelargonium Graveolens) mají uklidňující účinek.

 Přírodní enzym z papáji (papain) a kulaté lešticí částice oxidu křemičitého 
pomáhají odstranit skvrny ze zubní skloviny a zubní povlak.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě, 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

MEDICAL HERBS

9

SPLAT
PROFESSIONAL

BIO-AKTIVNÍ ZUBNÍ 
PASTY S UNIKÁTNÍM 
SLOŽENÍM A KLINICKY 
PROVĚŘENÝM ÚČINKEM, 
AŽ Z 99 % PŘÍRODNÍ 
SLOŽENÍ

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

OBSAH 
FLUORIDU

0.1%
1000

ppm

OBSAH 
FLUORIDU

0.1%
1000

ppm
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BIO SP.WHITE SYSTEM® TECHNOLOGIE

Čím jsou produkty SPLAT BIO Professional jedinečné?

ENZYM BROMELAIN
Rozkládá proteinové vazby v plaku,

což usnadňuje důkladné čištění.

BAKTERIÁLNÍ LYZÁTY
Biochemická složka ke zlepšení
přežití a růstu prospěšné flóry.

FILMOTVORNÝ POLYMER 
Pokrývá zuby ochranným 

filmem, který účinně přispívá  
k dlouhodobému čisticímu 

účinku.

KULATÉ ČÁSTICE OXIDU
KŘEMIČITÉHO 

Jemně čistí zubní plak.

HYDROXYAPATITE
obohacený o VÁPNÍK,

HOŘČÍK a ZINEK 
Složka pro posílení skloviny, obohacená

o ionty hořčíku a zinku pro pokročilý
účinek proti zubnímu kazu.

• AŽ 99 % PŘÍRODNÍCH SLOŽEK
Přírodní přísady, éterické oleje, rostlinné extrakty.

• INOVATIVNÍ PŘÍSTUP
Složení produktů je výsledkem rozsáhlého kolaborativního výzkumu společnosti SPLAT ve 
spolupráci s univerzitami po celém světě.

• VYSOKÁ EFEKTIVITA
Každý produkt vytvořený v laboratořích výzkumu a vývoje SPLAT má za cíl poskytnout efektivní 
řešení problémů souvisejících s ústní hygienou. Účinky produktů SPLAT jsou klinicky prokázány.

• CÍLENÁ ŘEŠENÍ
Produkty byly vyvinuty tak, aby podporovaly zdravou ústní dutinu a poskytovaly účinná řešení 
pro její různé potřeby.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Omezení citlivosti zubů 66 %
• Bělicí efekt 1,5 odstínu dle VITA Bleachguide 3D-Master®

• Osvěžení dechu

SNÍŽENÍ CITLIVOSTI A JEMNÉ BĚLENÍ

Inovativní zubní pasta s BIO Sp.White System® posiluje sklovinu, snižuje 
přecitlivělost zubů a podporuje zdraví ústní dutiny. Kombinace přírodních 
účinných látek rozkládá zubní plak na těžko přístupných místech, pomáhá 
předcházet tvorbě plaku a jemně vybělit sklovinu až o 1,5 odstínu*.

 Hydroxyapatit obohacený o vápník, hořčík a zinek redukuje hypersenzitivitu.

 Bisabolol získávaný z heřmánku zklidňuje dásně a extrakt z fíků chrání před 
zubním kazem.

 Esenciální oleje z citronu, grapefruitu, mateřídoušky a máty peprné a zinek mají 
antibakteriální účinky a podporují svěží dech.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě, 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

 Přírodní enzym bromelain, éterické oleje a 8 přírodních účinných látek podporují 
orální zdraví.

SENSITIVE WHITE

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 78 %
• Osvěžení dechu 84 %
• Remineralizace 100 %
• Bělicí efekt 1,9 odstínu dle VITA Bleachguide 3D-Master®

• Prevence zubního kazu

PŘÍRODNÍ BĚLENÍ A OCHRANA PROTI ZUBNÍMU PLAKU

Inovativní zubní pasta s BIO Sp.White System®, hydroxyapatitem a lyzáty 
leští zubní sklovinu, posiluje zuby a podporuje zdraví ústní dutiny. Kombinace 
přírodních účinných látek rozkládá zubní plak na těžko přístupných místech, 
pomáhá předcházet tvorbě plaku a jemně vybělit sklovinu až o 1,9 odstínu*.

 Hydroxyapatit obohacený o vápník, hořčík a zinek redukuje hypersenzitivitu.

 Bisabolol získávaný z heřmánku zklidňuje dásně.

 Esenciální oleje z citronu, grapefruitu, máty, mateřídoušky a jalovce působí 
antibakteriálně, protizánětlivě a mají antioxidační účinek.

 Polyfosforečnan sodný, polymer, který pokrývá zuby ochranným filmem, účinně 
přispívá k dlouhodobému čisticímu efektu.

 Přírodní enzym bromelain a fosfáty znatelně zesvětlují sklovinu, rozkládají 
zubní plak na těžko přístupných místech a zanechávají povrch každého zubu 
dokonale hladký, lesklý a bílý.

WHITE PLUS

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

OBSAH 
FLUORIDU

0.14%
1428

ppm

BEZ FLUORIDU
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 75 %
• Snížení citlivosti zubů 100 %
• Remineralizace 26,8 %
• Osvěžení dechu 92 %

KOMPLEXNÍ ÚSTNÍ PÉČE A REMINERALIZACE ZUBNÍ SKLOVINY

Inovativní zubní pasta s BIO Sp.White System® posiluje zuby, účinně čistí
jejich povrch a podporuje zdraví ústní dutiny. Kombinace přírodních účinných
látek rozkládá zubní plak na těžko přístupných místech, pomáhá předcházet
tvorbě plaku a leští zubní sklovinu.

 Hydroxyapatit obohacený o vápník, hořčík a zinek redukuje hypersenzitivitu. 
Ionty draslíku snižují citlivost skloviny, zatímco ionty zinku pečují o dásně.

 Extrakt z heřmánku bisabolol a extrakt z jalovce zklidňují dásně.

 Polyfosforečnan sodný, polymer, který pokrývá zuby ochranným filmem, účinně 
přispívá k dlouhodobému čisticímu efektu.

 Přírodní enzym bromelain rozkládá zubní plak na těžko přístupných místech.

 Esenciální oleje z grapefruitu, badyánu, máty peprné a mateřídoušky osvěžují 
dech a mají antibakteriální účinky.

ULTRACOMPLEX

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 71,5 %
• Snížení citlivosti zubů 41,3 %
• Remineralizace 39,2 %
• Antibakteriální účinky

POSÍLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY A OCHRANA PROTI PLAKU

Inovativní zubní pasta s BIO Sp.White System® posiluje zuby, snižuje citlivost  
a podporuje zdraví ústní dutiny. Kombinace přírodních účinných látek 
rozkládá zubní plak na těžko přístupných místech, pomáhá předcházet tvorbě 
plaku a leští zubní sklovinu.

 Laktát vápenatý a hydroxyapatit obohacený o vápník, hořčík a zinek pomáhají 
posílit sklovinu, snížit citlivost zubů a poskytují pokročilou ochranu před tvorbou 
zubního kazu.

 Omega-3 mastné kyseliny, získané z rybího oleje, bisabolol, výtažek z jalovce  
a esenciální olej z anýzu zklidňují dásně.

 Polyfosforečnan sodný, polymer, který pokrývá zuby ochranným filmem, účinně 
přispívá k dlouhodobému čisticímu efektu.

 Přírodní enzym bromelainrozkládá zubní plak na těžko přístupných místech.

 Esenciální oleje z badyánu, grepu, mandarinky, mateřídoušky a máty peprné 
podporují regeneraci dásní a poskytují svěží dech.

BIOCALCIUM

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 47 %
• Osvěžení dechu 73 %
• Omezení krvácení dásní 59 %

INTENZIVNÍ OCHRANA DÁSNÍ A OCHRANA PROTI USAZOVÁNÍ PLAKU

Inovativní zubní pasta s BIO Sp.White System® posiluje zuby, účinně
čistí jejich povrch a podporuje zdraví ústní dutiny. Kombinace esenciálních
olejů pečuje o měkké ústní tkáně, zatímco přírodní aktivní složky rozkládají
zubní plak na těžko přístupných místech, pomáhají předcházet tvorbě
plaku a leští zubní sklovinu.

 Hydroxyapatit obohacený o vápník, hořčík a zinek redukuje hypersenzitivitu.

 Extrakt z květu šípku, esenciální oleje z grapefruitu a mandarinky a jitrocel pečují 
o měkké ústní tkáně.

 Menthyllaktát, citronová a grapefruitová kůra a máta peprná udržují svěží dech.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě, 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

 Extrakt z kůry magnólie předchází zubnímu kazu a glycyrhizát draselný 
pomáhá omezovat zápach z úst.

 Extrakt z ananasu bromelain a enzym papain z papáji rozkládají bakteriální 
plak.

 Extrakt z květů ibišku pomáhá aktivovat obnovu buněk a zlepšuje jejich 
hydrataci a výživu.

HEALTHY GUMS

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

BEZ FLUORIDU

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

OBSAH 
FLUORIDU

0.14%
1428

ppm

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

BEZ FLUORIDU
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SPLAT 
SPECIAL

JEDINEČNÉ PŘÍRODNÍ
ZUBNÍ PASTY SE 
SPECIÁLNÍMI SLOŽKAMI
PRO TY NEJNÁROČNĚJŠÍ
ZÁKAZNÍKY

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 61,1 %
• Prevence zubního kazu 48,1 %
• Protizánětlivý účinek 63,8 %
• Omezení krvácení dásní 57 %
• Snížení citlivosti zubů 33 %
• Osvěžení dechu 36,5 %
• Remineralizace 55,5 %
• Bělicí efekt - 0,5 odstínu za 4 týdny

DLOUHODOBÉ OSVĚŽENÍ DECHU A ÚČINNÁ OCHRANA DÁSNÍ

Intenzivně osvěžující zubní pasta SPLAT SILVER s bohatou vůní máty zaručuje
dlouhotrvající svěží dech a vyrovnává pH v ústech.

 Aktivní stříbro, glukonát zinečnatý, extrakt ze semen perily a silice máty peprné 
zajišťují dlouhotrvající svěží dech a účinkují antibakteriálně.

 Ionty zinku pomáhají chránit proti zubnímu kazu. Maximálního osvěžení dechu 
je dosaženo díky třem účinným složkám - stříbru, zinku a mátě.

 Hydroxyapatit, obohacený o hořčík, vápník a zinek, spolu s přírodním laktátem 
vápenatým účinně posiluje sklovinu a snižuje citlivost.

 Extrakt z ratanie (extrakt z kořene Krameria Triandra) a bisabolol z heřmánku 
posilují dásně.

SILVER

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Bělicí účinek - 1 tón za 4 týdny dle stupnice VITAPAN
• Čisticí efekt 75,8 %
• Prevence krvácení dásní 55,1 %
• Remineralizace 52,2 %
• Protizánětlivý účinek 47,2 %
• Snížení citlivosti zubů 42,8 %

VIP SPECIAL
VÝJIMEČNĚ ÚČINNÉ AKTIVNÍ SLOŽKY PRO KOMPLEXNÍ ÚSTNÍ PÉČI

Částice diamantového prášku a zlata v kombinaci s přírodními účinnými 
látkami poskytují výjimečnou péči o ústní dutinu a udržují její celkové zdraví.

 Diamantový prášek zvyšuje čisticí účinek a poskytuje dokonalý lesk. Ionty zlata 
mají výrazný baktericidní a regenerační účinek.

 Thymol a extrakt z hroznových jadérek pomáhají předcházet tvorbě plaku  
a mají přirozený bělicí efekt.

 Ionty vápníku posilují zubní sklovinu.

 Extrakt z červených hroznů a mateří kašičky je zdrojem vitamínů, které mají 
blahodárný účinek na dásně.

 Přírodní enzym z ananasu bromelain šetrně rozpouští plak a má přirozeně bělicí 
efekt.

GOLD

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 97,3 %
• Protizánětlivý účinek 93,3 %
• Prevence krvácení dásní 70,6 %
• Bělicí efekt - 2 odstíny za 4 týdny dle stupnice VITAPAN

VELMI ÚČINNÉ BĚLENÍ A DLOUHODOBÁ SVĚŽEST

Špičková kombinace účinných látek zajišťuje viditelný bělicí efekt, odstraňuje
nahromaděný plak, brání jeho opětovnému vzniku, normalizuje pH a udržuje 
dech svěží po dlouhou dobu.

 Aktivní uhlí přirozeně bělí sklovinu, absorbuje nepříjemné pachy a odstraňuje 
skvrny od kávy, čaje a tabáku. Dodává pastě charakteristickou černou barvu.

 Extrakt z bobulí jalovce zklidňuje dásně a má antibakteriální účinek.

 Mentol poskytuje dlouhotrvající svěží dech.

 Vysoce účinný antiseptický přípravek biosol zabraňuje růstu bakterií a udržuje 
zdravé dásně.

BLACKWOOD

BESTSELLER

BESTSELLER

INTENZIVNÍ BĚLENÍ ZUBŮ A VÝJIMEČNÝ LESK

Tato inovativní bělicí zubní pasta s mikrogranulemi karbamid peroxidu, 
přírodními enzymy a zaoblenými lešticími částicemi jemně, ale účinně vybělí 
sklovinu až o 2,5 odstínu*.

 Unikátní mikrogranule karbamid účinně peroxidu bělí zuby a odstraňují skvrny, 
které se vytvořily na povrchu skloviny.

 Přírodní ananasový enzym bromelain jemně rozpouští plak a zaoblené lešticí 
částice oxidu křemičitého pomáhají odstraňovat povrchové skvrny a zubní plak.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka, která je obsažena v zubní pastě, 
pokrývá zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu 
účinku.

Pro dosažení nejlepšího bělicího účinku se doporučuje zdržet se konzumace jídla 
nebo nápojů 20 minut po čištění zubů.

Abyste se vyhnuli nadměrné citlivosti zubů, používejte zubní pastu SPLAT EXTREME 
WHITE v kombinaci s jinou zubní pastou pro posílení zubní skloviny SPLAT, jako je
SPLAT PROFESSIONAL BIOCALCIUM nebo SPLAT SPECIAL ORGANIC.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 67,2 %
• Protizánětlivý účinek 34 %
• Snížení citlivosti zubů 40,3 %
• Omezení krvácení dásní 21,1 %
• Remineralizace 21,6 %
• Bělicí efekt - 2,5 odstíny za 4 týdny dle stupnice VITAPAN

EXTREME WHITE

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

FLUORIDE 
content

FLUORIDE 
content

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 54,7 %
• Remineralizace 17,9 %
• Protizánětlivý účinek 40 %
• Omezení krvácení dásní 35,1 %
• Snížení citlivosti zubů 30,4 %
• Osvěžení dechu 37,7 %
• Bělicí efekt - 2 odstíny za 4 týdny dle vzorníku VITA Bleachguide   
      3D-Master®

KOMPLEXNÍ ÚSTNÍ PÉČE A JEMNÉ KAŽDODENNÍ BĚLENÍ ZUBŮ

Zubní pasta pro každodenní péči o ústní dutinu s přírodním fíkovým enzymem 
(ficin), přírodním ananasovým enzymem (bromelain) a zaoblenými lešticími 
částicemi oxidu křemičitého pomáhá odstraňovat povrchové skvrny a zubní 
plak.

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace extraktu z japonské 
lékořice a mléčných proteinů, chrání před zubním kazem a rozvojem bakterií  
v zubním plaku.

 Pyrofosfát tetrasodný pomáhá předcházet tvorbě zubního kamene.
 Pyrofosforečnan vápenatý podporuje lepší čištění.
 Enzym lysozym pomáhá chránit před zubním kazem, zatímco extrakt z lékořice, 

vitamin E (tokoferol acetát) a esenciální olej z bazalky pečují o dásně.

WONDER WHITE

• Účinně bělí sklovinu až o 3,8 odstínu* podle stupnice VITA Bleachguide 
      3D-Master®

• Zajišťuje hloubkové čištění
• Osvěžuje dech

ÚČINNÉ BĚLENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN ZPŮSOBENÝCH TABÁKEM,
POTRAVINAMI A NÁPOJI

Tato inovativní z 95 % přírodní zubní pasta s unikátním trojitým systémem 
fosfátů a inovativním komplexem bělicích enzymů rozbíjí melanoidiny  
a třísloviny (látky obsažené v kávě, čaji a červeném víně), čímž účinně bělí  
a leští sklovinu.

 Trojitý systém fosfátů: pyrofosfát vápenatý jemně zesvětluje sklovinu; trifosfát 
pentasodný pomáhá omezit tvorbu zubního kamene a podporuje čištění;  
a tricalcium fosfát poskytuje nejen čisticí účinek, ale také snižuje citlivost zubů.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka obsažená v zubní pastě pokrývá 
zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu účinku.

 Kofein urychluje proces probouzení, zlepšuje náladu a potlačuje ospalost.

 Esenciální olej z máty peprné, menthyl laktát a mentol zajišťují dlouhotrvající  
věžest dechu.

 Bisabolol má zklidňující účinky na dásně.

COFFEE OUT

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

FLUORIDE 
content

OBSAH 
FLUORIDU

0.06%
600
ppm

BEZ FLUORIDU

OBSAH 
FLUORIDU

0.14%
1450

ppm

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

BEZ FLUORIDU
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Bělicí účinek - 1 tón za 4 týdny dle stupnice VITAPAN
• Čisticí efekt 47,4 %
• Omezení krvácení dásní 38,8 %
• Osvěžení dechu 58,1 %
• Protizánětlivý účinek 42,6 %
• Snížení citlivosti 27,9 %

BĚLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY A POSÍLENÍ DÁSNÍ

Tato vícesložková zubní pasta bělí sklovinu, pomáhá zubům obnovit jejich 
přirozenou barvu a posiluje zdraví dásní.

 Aktivní bambusové uhlí účinně odstraňuje zubní plak a přispívá ke snížení 
hromadění plaku.

 Extrakty z lotosu a orchidejí mají antibakteriální účinky a pečují o dásně.

 Bisabolol zklidňuje a posiluje dásně.

 Růžová voda a kombinace přírodních výtažků z květin vytvářejí jedinečnou 
jemnou vůni.

 Obsahuje antioxidanty: quercetin, luteolin, campolol, isoquercitrin, které chrání 
dásně před zánětem a posilují je.

 Obsahuje biosol, přírodní antiseptikum, které omezuje růst bakterií a chrání proti 
tvorbě zubního kazu a špatnému dechu.

BLACK LOTUS

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 73,8 %
• Osvěžení dechu 57,8 %
• Protizánětlivý účinek 72,8 %
• Omezení krvácení dásní 81,9 %
• Prevence zubního kazu 61,2 %
• Bělicí účinek 1 odstín dle stupnice VITAPAN

OCHRANA ÚSTNÍ DUTINY A JEMNÉ BĚLENÍ

Třpytivá gelová zubní pasta s příchutí malin jemně bělí sklovinu, účinně chrání
zuby před zubním plakem a předchází zubnímu kazu.

 Glycyrrhizát dvojdraselný (obsažený v extraktu z lékořice) chrání před zubním 
kazem.

 Unikátní extrakt ze semene perily, rostliny, která se tradičně používá v japonské 
kuchyni, má uklidňující účinek a zabraňuje tvorbě zubního kazu.

 Menthyl laktát v kombinaci s mentolem podporuje dlouhotrvající pocit svěžesti.

 Enzym lysozym pečuje o dásně.

LOVE

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

KOMPLETNÍ PÉČE A POSÍLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY

Tato jedinečná z 99,1 % přírodní zubní pasta poskytuje kompletní péči o ústní 
dutinu, posiluje sklovinu, poskytuje relaxační a uklidňující účinek při čištění 
zubů a podporuje přirozenou harmonii v ústech.

 Extrakt z ananasu, Polydon® a zaoblené částice oxidu křemičitého pomáhají  
k účinnému čištění a zanechávají sklovinu lesklou a hladkou.

 Esenciální oleje z meduňky, kozlíku lékařského, máty, anýzu a grapefruitu mají 
uklidňující, relaxační a tonizující účinek a lahodnou bylinkovou příchuť.

 Hydroxyapatit, obohacený o hořčík, vápník a zinek, spolu s přírodním laktátem 
vápenatým účinně posiluje sklovinu a snižuje citlivost.

 Extrakt z lotosu má antibakteriální účinky a pečuje o dásně.

STRESS-OFF

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 35,1 %
• Osvěžení dechu 71,3 %
• Protizánětlivý účinek 43,8 %
• Snížení citlivosti zubů 37,9 %
• Remineralizace 19,5 %

POSÍLENÍ SKLOVINY A PÉČE O DÁSNĚ

Posilující zubní pasta pro citlivé zuby. Doporučeno pro použití i během 
těhotenství a kojení.

 Aloe vera gel podporuje zdraví dásní.

 Přírodní ananasový enzym (bromelain) rozkládá měkký zubní plak a přispívá k 
účinnému čištění.

 Esenciální oleje z čajovníku, eukalyptu, citronu, bergamotu a pomeranče 
zklidňují dásně, podporují zdraví dásní a zabraňují tvorbě plaku.

 Ionty vápníku posilují zubní sklovinu.

 Ionty zinku chrání před kazem. Extrakt z neemu má uklidňující účinek na dásně  
a podporuje zdraví dásní.

ORGANIC

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 51,0 %
• Protizánětlivý účinek 51,0 %
• Prevence krvácení dásní 52,0 %
• Remineralizace 25,0 %
• Nezpůsobuje alergické reakce.

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně

*po 4 týdnech čištění zubů dvakrát denně
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ŠETRNÉ BĚLENÍ A OCHRANA PROTI ZUBNÍMU PLAKU

Ústní voda SPLAT WHITE PLUS s aktivními látkami účinně odstraňuje zubní 
plak a chrání před zubním kazem a tvorbou zubního kamene. Složka  
s inovativní technologií BIO Sp.White System® zajišťuje jemné bělení skloviny, 
zatímco esenciální oleje udržují svěží dech.. 

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace extraktu z japonské 
lékořice a mléčných proteinů, chrání před zubní kazem a rozvojem zubního 
plaku.

 Inovativní technologie BIO Sp.White System® s přírodním enzymem bromelain, 
získávaným z ananasového extraktu, odstraňuje zubní plak, jemně bělí zubní 
sklovinu a podporuje zdraví ústní dutiny.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka obsažená v zubní pastě pokrývá 
zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu účinku.

 Zinečnaté soli eliminují nepříjemné pachy a osvěžují dech.

WHITE PLUS

KOMPLETNÍ PÉČE A DLOUHOTRVAJÍCÍ SVĚŽÍ DECH

Ústní voda SPLAT TOTAL CARE s účinnými látkami účinně odstraňuje zubní 
plak, chrání před zubním kazem a tvorbou zubního kamene a podporuje 
svěží dech a zdravé dásně. 

 Inovativní technologie BIO Sp.White System® s přírodním enzymem bromelain, 
získavaným z ananasového extraktu, odstraňuje zubní plak, jemně bělí zubní 
sklovinu a podporuje zdraví ústní dutiny.

 Polydon ® (PVP), vysokomolekulární složka obsažená v zubní pastě pokrývá 
zuby ochranným filmem a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu účinku.

 Esenciální oleje ze šalvěje a hřebíčku zklidňují dásně.

 Zinečnaté soli eliminují nepříjemné pachy, zatímco menthyl laktát poskytuje 
dlouhodobý pocit svěžesti.

 Přírodní esenciální oleje z hřebíčku a fenyklu podporují zdraví dásní a zklidňují 
dásně.

TOTAL CARE

• Chrání před zubním kazem
• Osvěžuje dech
• Jemně bělí sklovinu
• Podporuje zdraví dásní

• Jemně bělí sklovinu
•Snižuje tvorbu plaku
•Chrání před zubním kazem
•Osvěžuje dech

Nepostradatelný pro ortodontické a ortopedické aparáty. Vhodné pro použití v ústních irigátorech.

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU
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POSÍLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY A OCHRANA PROTI PLAKU

Suspenze - ústní voda - SPLAT BIOCALCIUM s účinnými látkami účinně 
odstraňuje zubní plak, chrání před zubním kazem a tvorbou zubního kamene, 
podporuje posílení skloviny, zmírňuje citlivost zubů a osvěžuje dech.

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace extraktu z japonské 
lékořice a mléčných proteinů, chrání před zubní kazem a rozvojem zubního 
plaku.

 Hydroxyapatit obohacený o vápník, hořčík a zinek, podobný svým svým 
složením zubní sklovině, a laktát vápenatý posilují zuby a podporují 
remineralizaci skloviny.

 Polydon®(PVP), vysokomolekulární složka pokrývá zuby ochranným filmem  
a účinně přispívá k dlouhodobému čisticímu účinku.

 Ionty zinku pečují o dásně a pomáhají omezovat tvorbu zubního kamene, 
zatímco citronová kůra a anýzové esenciální oleje udržují svěží dech.

 Hydrogenuhličitan sodný odstraňuje zubní plak.

PODPORUJE ZDRAVÉ DÁSNĚ A CHRÁNÍ MĚKKÉ ÚSTNÍ TKÁNĚ

Ústní voda SPLAT HEALTHY GUMS s účinnými látkami účinně odstraňuje 
zubní plak, chrání před zubním kazem a tvorbou zubního kamene, 
podporuje zdraví dásní a poskytuje každodenní péči o jejich zdraví. 

 Šípkové a pomerančové esenciální oleje a aktivní extrakt z ibišku pečují  
o měkké ústní tkáně.

 Bisabolol, olej ze semen hřebíčku a esenciální oleje z anýzu (Illicium Verum 
Fruit) zklidňují a posilují dásně.

 Vitamin C (askorbyl fosfát sodný) pomáhá pečovat o měkké ústní tkáně. Je to 
silný antioxidant, zabraňuje působení volných radikálů, má zjemňující  
a hydratační schopnosti.

 Menthyl laktát poskytuje pocit svěžesti.

BIOCALCIUM 

HEALTHY GUMS

• Podporuje zdravé dásně
• Má silné hemostatické, baktericidní a antioxidační účinky
• Snižuje tvorbu plaku
• Chrání před zubním kazem 

• Podporuje remineralizaci skloviny
• Snižuje tvorbu plaku
• Osvěžuje dech
• Chrání před zubním kazem

SPLAT
EXPRESS PĚNA 

SNADNÝ ZPŮSOB
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
KDEKOLIV
BĚHEM DNE.
PŘEDCHÁZÍ TVORBĚ
A USAZOVÁNÍ PLAKU,
OSVĚŽUJE DECH.

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU
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OSVĚŽENÍ DECHU A OCHRANA PROTI ZUBNÍMU KAZU

Inovativní expresní pěna pro ústní hygienu - čistí zuby a osvěžuje dech během
několika sekund. BEZ kartáčku, BEZ pasty, BEZ vody.
Ústní pěny se doporučují používat jako doplněk tam, kde je použití zubního
kartáčku obtížné nebo nepohodlné, jako alternativní řešení pro každodenní
péči o ústní dutinu a po každém jídle nebo pití. Ústní pěny byly vyvinuty
speciálně pro lidi, kteří vedou aktivní život a rádi si svůj čas maximálně užívají.
Čistí sklovinu, poskytují ochranu před kazem a osvěžují dech.

 Obsahuje jedinečný patentovaný systém LUCTATOL ®, který rozpouští měkký 
zubní plak, předchází zubnímu kazu a podporuje zdravé dásně.

 Kopolymer VP/VA rozpouští měkký zubní plak, přičemž si zachovává silné 
čisticí vlastnosti.

 Extrakt z listů aloe vera a extrakt z rakytníku řešetlákového mají uklidňující  
a zjemňující účinek na dásně.

 Ovocný extrakt z granátového jablka snižuje tvorbu zubního plaku.
 Mentol udržuje svěží dech dlouho po vypláchnutí.

EXPRESS ÚSTNÍ PĚNA

KLINICKY POTVRZENÉ ÚČINKY
• Redukuje tvorbu plaku o 96 %.
• Při pravidelném používání snižuje množství kariogenních bakterií.
• Zlepšuje dentální hygienu při nošení ortodontických rovnátek.

MÁTA

Po jídle nebo pití
v průběhu dne

DOPORUČENO:

Na cestách

Pro ortodontické
aparáty

Nepostradatelný pro ortodontické a ortopedické aparáty.

Použití: 2-3x vstříkněte pěnu do úst a vyplachujte ústa 5-10 vteřin.
Poté vyplivněte, nevyplachujte vodou. Použitím zubního kartáčku
efekt zesílíte a odstraníte i hrubý povlak usazený během dne.

SPLAT
ZUBNÍ KARTÁČKY

INOVATIVNÍ
ZUBNÍ KARTÁČKY
S JEDINEČNÝMI
DESIGNY A
ERGONOMICKÝMI
MADLY PRO
EFEKTIVNÍ
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ.

BEZ FLUORIDU
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INNOVATIVNÍ ZUBNÍ KARTÁČEK PRO HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ A PÉČI O 
DÁSNĚ

Extra tenké špičky vláken (~ 0,01 mm) účinně čistí těžko přístupné povrchy
náchylné k zubnímu kazu: mezizubní prostory, prohlubně na žvýkacích plochách
a oblasti linie dásní. Zubní kartáček má dvě úrovně štětin se stříbrnými ionty,
navržené speciálně na podporu doporučené Bassovy metody* čištění zubů.
Středová řada zúžených spirálových štětin zajišťuje měkký, ale těsný kontakt
s povrchem zubu, zatímco další řada zúžených štětin zajišťuje jemné čištění
podél linie dásní a v mezizubních prostorech.

SPLAT PROFESSIONAL CLINIC

ANTIBAKTERIÁLNÍ VLÁKNA SE STŘÍBRNÝMI IONTY PRO HLOUBKOVÉ 
ČIŠTĚNÍ

Tento zubní kartáček pro komplexní péči má antibakteriální štětiny se stříbrnými 
ionty*, které zabraňují růstu bakterií na štětinách. Ultratenké (~ 0,01 mm) špičky 
štětin pomáhají účinně čistit těžko dostupné povrchy, kde se nejčastěji tvoří kazy, 
jako jsou mezizubní prostory nebo oblasti linie dásní.

SPLAT PROFESSIONAL ULTRA CARE 

MEDIUM

MEDIUM

• Účinné čištění těžko přístupných povrchů zubů
• Antibakteriální štětiny s ionty stříbra*

• 3D hloubkové čištění těžko přístupných povrchů
• Ergonomická rukojeť s pogumovanými částmi
• Vlákna s antibakteriálními stříbrnými ionty

* Bassova technika - přiložte vlákna v úhlu méně než 45 stupňů k linii dásní a vyčistěte zuby jemným 
krouživým pohybem.
* Ionty stříbra brání růstu bakterií na štětinách.

* Ionty stříbra brání růstu bakterií na štětinách.

ANTIBAKTERIÁLNÍ VLÁKNA SE STŘÍBRNÝMI IONTY PRO ŠETRNOU PÉČI

Elastická vlkákna s ultratenkými (~ 0,01 mm) špičkami zajišťují jemné a šetrné čištění.
Více než 2 500* ultratenkých antibakteriálních pogumovaných vláken s ionty stříbra
omezuje růst bakterií ** na vláknech. Zubní kartáček ULTRA SENSITIVE účinně čistí 
těžko přístupné povrchy, kde se nejčastěji tvoří kazy, mezizubní prostory a oblasti 
linie dásní.

Doporučeno pro jemnou péči o citlivé zuby.

SPLAT PROFESSIONAL ULTRA SENSITIVE 

ANTIBAKTERIÁLNÍ VLÁKNA SE STŘÍBRNÝMI IONTY PRO MÍRNÉ BĚLENÍ
 
Antibakteriální pogumovaná vlákna s ionty stříbra omezují růst bakterií na
vláknech o 99 %*. Safírové zaoblení špiček štětin zajišťuje jemné čištění zubů
a dásní. Pogumovaná vlákna čistí povrch zubů o 40 % efektivněji než
běžná vlákna**.

SPLAT PROFESSIONAL ULTRA WHITE

• Šetrné čištění zubů a dásní
• Účinné čištění díky pogumovaným vláknům

• Šetrné a jemné čištění
• Účinné čištění těžko přístupných povrchů zubů

• Pomáhá účinně odstraňovat zubní plak
• Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro bezpečné a efektivní použití 

SAFÍROVĚ ZAOBLENÁ VLÁKNA S ČERNÝM UHLÍM

Všechny naše různé typy zubních kartáčků mají za cíl vyřešit základní problémy 
ústní hygieny. Zubní kartáčky SPLAT mají pečlivě promyšlený design na základě 
doporučení zubních lékařů. Zubní kartáček SPLAT BLACKWOOD se safírově 
zaoblenými štětinami s uhlíkovým povrchem účinně odstraňuje zubní plak a čistí 
zuby.

SPLAT SPECIAL BLACKWOOD 

SOFT

SOFT

MEDIUM

* Ionty stříbra brání růstu bakterií na štětinách.
** Podle hodnocení čisticího účinku ve srovnání se zubním kartáčkem SPLAT Professional Complete Soft.

* Průměrný počet. Přesný počet štětin na každém kartáčku se může lišit.
** Ionty stříbra brání růstu bakterií na štětinách.



29

SPLAT
ZUBNÍ NITĚ

ZUBNÍ NIT JE
DŮLEŽITOU
SOUČÁSTÍ
KAŽDODENNÍ
ÚSTNÍ HYGIENY.
ELIMINUJE
V ÚSTECH VÍCE
BAKTERIÍ NEŽ
BĚŽNÝ KARTÁČEK*

*Corby a kol. (2008). „Výsledky léčby dentální nití u dvojčat:
molekulární analýza interproximální mikroflóry“, Journal of Periodontology, 79 (8),
s. 1426-33.

PRO JEMNÉ A ÚČINNÉ ČIŠTĚNÍ

Expandující voskovaná zubní nit s jedinečnou strukturou (Riser Floss). Nit během
používání expanduje a poskytuje kartáčkový efekt* pro jemné, ale přitom
důkladné čištění mezizubních prostor a bočních povrchů zubů a šetrnou péči
o zdraví dásní.

EXPANDUJÍCÍ ZUBNÍ NIT

PRO TY NEJUŽŠÍ MEZIZUBNÍ PROSTORY SE STŘÍBRNÝMI VLÁKNY

Ultratenká voskovaná nit se stříbrnými vlákny se dostává do úzkých mezer mezi
zuby a účinně čistí povrch zubů, zatímco mátový olej poskytuje příjemnou chuť.
Antibakteriální vlákno omezuje množení bakterií.

SUPERTENKÁ ZUBNÍ NIT

• Šetrné čištění s kartáčkovým efektem
• Osvěžující chutě

BERGAMOT  
A LIMETKA

MÁTA

JAHODA KARDAMOM

• Ultratenká nit pro výjimečné čištění
• Stříbrná vlákna zabraňují růstu bakterií*

* Potvrzeno testy in vitro.

* Kartáčkový efekt - rozšíření mikrovláken pro nejlepší čisticí účinek.



Set obsahuje měkký silikonový oboustranný zubní kartáček na prst se dvěma typy silikonových hrotů:
- měkký kartáček se silikonovými štětinami napodobujícími vlákna se používá k čištění mléčných zubů,
- stimulátor dásní s drobnými hrbolky jemně masíruje dásně během prořezávaní zoubků.
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SPLAT
DĚTSKÁ ŘADA

PŘÍRODNÍ ZUBNÍ
PASTY PRO DĚTI
S PATENTOVANÝM
SYSTÉMEM
LUCTATOL®

A BEZ FLUORIDU.

KAŽDÉ ČIŠTĚNÍ
MŮŽE BÝT ZÁBAVNÉ
DOBRODRUŽSTVÍ!

ZUBNÍ PASTA PRO BATOLATA

Z 99 % přírodní zubní pasta pro kojence a batolata chrání zuby před kazy,
intenzivně posiluje mléčnou zubní sklovinu a chrání dásně.

 Jemná čisticí báze podobná složení zubní skloviny opatrně odstraňuje měkký 
zubní plak.

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace japonské lékořice  
a mléčných proteinů, který rozpouští měkký zubní plak, předchází zubnímu kazu 
a podporuje zdravé dásně.

 Extrakt z brusinek (ovocný extrakt Vaccinium Macrocarpon) a gel z aloe vera 
zklidňují dásně. Aloe vera pomáhá mírnit bolest během růstu zoubků.

 Hydroxyapatit vápenatý, podobný složením zubní sklovině, poskytuje intenzivní 
posílení dětské zubní sklovině.

 Bylinné extrakty jako heřmánek, měsíček a L-arginin mají uklidňující účinek.

SPLAT BABY pro děti 0 - 3 roky

JABLKO A BANÁN

OCHUCENÉ ZUBNÍ PASTY PRO DĚTI VE VĚKU 2 - 6 LET

Z 98 % přírodní dětské zubní pasty chrání před zubním kazem a rozvojem 
zubního plaku, posilují zubní sklovinu a pečují o dásně. Výrobky SPLAT KIDS 
jsou vytvořeny tak, aby přinášely potěšení a zábavu při čištění zubů a učily 
děti správné ústní hygieně hrou.

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace japonské lékořice  
a mléčných proteinů, který rozpouští měkký zubní plak, předchází zubnímu kazu 
a podporuje zdravé dásně.

 Hydroxyapatit vápenatý, podobný složením zubní sklovině, poskytuje intenzivní 
posílení dětské zubní sklovině.

 Aloe vera gel, extrakt z jadérek červeného hroznového vína a esenciální olej ze 
slunečnicových semen (olej ze semen Helianthus Annuus) mají zklidňující účinek 
na dásně. Aloe vera pomáhá mírnit bolest při růstu zubů.

SPLAT KIDS pro děti 2 - 6 let

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 41,7 %
• Protizánětlivý účinek 48,4 %
• Omezení krvácení dásní 54,1 %
• Remineralizace 33,1 %

OVOCNÁ ZMRZLINA TŘEŠEŇ A JAHODA

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 48,9 %
• Protizánětlivý účinek 66,3 %
• Snížení citlivosti 46,3 %
• Omezení krvácení dásní 51,2 %
• Prevence zubního kazu 37,2 %

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

*po 4 týdnech používání

*po 4 týdnech používání
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OCHUCENÉ ZUBNÍ PASTY PRO DĚTI VE VĚKU 6 - 11 LET

Z 98 % přírodní dětské zubní pasty chrání před zubním kazem a rozvojem zub-
ního plaku, posilují zubní sklovinu a pečují o dásně. Každá zubní pasta obsahuje
jedinečnou kombinaci účinných látek, je bezpečná pro děti a má individuální
příchuť a vůni.

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace japonské lékořice  
a mléčných proteinů, který rozpouští měkký zubní plak, předchází zubnímu kazu 
a podporuje zdravé dásně.

 Hydroxyapatit vápenatý, podobný složením zubní sklovině, poskytuje intenzivní 
posílení dětské zubní sklovině.

 Extrakt z brusinek (ovocný extrakt Vaccinium Macrocarpon), gel z aloe vera  
a esenciální oleje ze slunečnicových semen (olej ze semen Helianthus Annuus) 
uklidňují dásně.

 Extrakt z kůry magnólie chrání před kazem a extrakt z listů vlašských ořechů 
zabraňuje tvorbě plaku a podporuje zdraví dásní.

 Extrakt ze semene granátového jablka (extrakt ze semen Punica Granatum) 
pečuje o měkké tkáně ústní dutiny.

SPLAT JUNIOR
pro děti 6 - 11 let

ŽVÝKAČKAOVOCNÝ KOKTEJL

OCHUCENÉ ZUBNÍ PASTY PRO DĚTI VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Hloubkově obnovují a posilují zubní tkáně a účinně chrání před zubním kazem  
a usazováním měkkého zubního plaku.

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace japonské lékořice  
a mléčných proteinů, který rozpouští měkký zubní plak, předchází zubnímu kazu 
a podporuje zdravé dásně.

 Hydroxyapatit vápenatý, podobný složením zubní sklovině, poskytuje intenzivní 
posílení dětské zubní sklovině.

 Dihydrát fosforečnanu vápenatého je jemná čisticí složka, která pomáhá 
odstraňovat zubní plak.

 Aloe vera gel podporuje zdravé dásně.

SPLAT JUICY pro děti každého věku

TUTTI FRUTTI ZMRZLINA

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 41,5 %
• Protizánětlivý účinek 37,3 %
• Snížení citlivosti 38,9 %
• Omezení krvácení dásní 34,7 %
• Remineralizace 23,7 %
• Prevence zubního kazu 20,3 %

• Chrání před zubním kazem a zubním plakem
• Zklidňuje dásně
• Zpevňuje sklovinu

OCHRANA PROTI ZUBNÍMU KAZU

Pěna SPLAT MAGIC s vápníkem a mléčnými enzymy čistí sklovinu, nasycuje 
ji vápníkem a chrání před zubním kazem. Pěnu lze použít během dne, ve 
škole, na cestách nebo po jakémkoli jídle či pití, zejména těch s vysokým 
obsahem cukru. Je také ideálním řešením pro ortodontická rovnátka, 
implantáty a ortopedické aparáty.

Stlačením dávkovací pumpičky se kapalina změní na sladkou pěnu v ideálním 
množství pro celou ústní dutinu. Drobné bublinky se dostanou do těžko přístupných 
míst a odstraní zubní plak a kousky jídla.

 Inovativní patentovaný systém LUCTATOL®, kombinace japonské lékořice  
a mléčných proteinů, který rozpouští měkký zubní plak, předchází zubnímu kazu  
a podporuje zdravé dásně.

 Bioaktivní laktát vápenatý pomáhá posilovat sklovinu.

 Menthyl laktát poskytuje pocit svěžesti.

SPLAT JUNIOR ÚSTNÍ PĚNY
pro děti každého věku

OVOCNÁ PŘÍCHUŤ

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ*
• Čisticí efekt 42,9 %
• Prevence zubního kazu 43,2 %
• Remineralizace 33,3 %

*po 4 týdnech používání

Tato pěna nenahrazuje plně každodenní čištění zubů zubním kartáčkem.
*po 4 týdnech používání

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU
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SLOVNÍK
POJMŮ

VYVÍJÍME EKOLOGICKY
ŠETRNÉ VZORCE PLNÉ
PŘÍRODNÍCH SLOŽEK
A ESENCIÁLNÍCH 
OLEJŮ, KTERÉ ZAJISTÍ
DLOUHODOBOU
OCHRANU A UDRŽUJÍ
ZDRAVOU MIKROFLÓRU
V ÚSTNÍ DUTINĚ.

INOVATIVNÍ ZUBNÍ KARTÁČEK PRO DĚTI OD 5 LET SE STŘÍBRNÝMI 
IONTY 

Ionty stříbra omezují růst bakterií na štětinách až o 99 %*. Díky speciálnímu
tvaru zubního kartáčku se štětiny nedotýkají povrchů, když kartáček leží
na boku. Rukojeť je vyrobena z vysoce kvalitního plastu a je šetrná k
životnímu prostředí (odpovídá certifikaci GREENGUARD). Inovativní
safírové zaoblení špiček štětin přispívá k šetrnému čištění zubů a dásní.

 Ionty stříbra brání růstu bakterií na štětinách.

 Jemně čistí zuby a linie dásní.

 Neobsahují: BPA, latex ani PVC.

Pro dosažení nejlepších výsledků používejte v kombinaci se zubní pastou
SPLAT Junior. Děti do 6 let by si měly čistit zuby v přítomnosti dospělých
pomocí zubní pasty o velikosti hrášku. Materiál: kopolyester, TPE, PBT.

SPLAT JUNIOR SO HAPPY  
ZUBNÍ KARTÁČEK 5+

* Ionty stříbra na štětinách brání růstu bakterií Streptococcus mutans způsobující zubní kaz .
Potvrzeno studiemi provedenými v EU.
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 PATENTOVANÉ TECHNOLOGIE A KLÍČOVÉ SLOŽKY:

LUCTATOL® - jedinečná kombinace mléčných enzymů (laktoferin, laktoperoxidáza a glukózooxidáza) a japonské lékořice snižuje tvorbu 
zubního plaku (až o 96 %) a chrání zuby před rozvojem kariogenních bakterií Streptococcus Mutans (bakterie zodpovědné za vznik zubního 
kazu).

SP. WHITE SYSTEM ® - inovativní technologie, která se skládá z přírodního enzymu papáji (papain), který změkčuje zubní plak, POLYDON® 
(PVP), který štěpí dříve změkčený plak, a hydratovaného oxidu křemičitého, který čistí sklovinu do dokonale hladkého a lesklého stavu.

BIO SP. WHITE SYSTEM® - pokročilá technologie, která se skládá z přírodního ananasového enzymu (bromelain), který rozkládá proteinové 
vazby v plaku, hydroxyapatitu obohaceného o vápník, hořčík a zinek pro pokročilý účinek proti zubnímu kazu, filmotvorného polymeru, který 
pokrývá zuby ochranným filmem a bakteriálních lyzátů, které zlepšují čištění zubů.

POLYDON® - podporuje rozpouštění bílkovin v zubním plaku, eliminuje toxiny, podporuje odstraňování skvrn od tabáku, kávy a čaje, bělí 
sklovinu a zanechává na ní ochranný film.

HYDROXYAPATIT - přirozeně se vyskytující forma minerálního apatitu vápníku tvořená vápníkem, fosforem a kyslíkem. Tato sloučenina je 
netoxická a biokompatibilní. Hydroxyapatit je primární složkou kostí a je jedním ze stavebních kamenů, které tvoří zubní sklovinu, dentin a zubní 
cement. Hlavní výhodou hydroxyapatitu v zubní pastě je, že pomáhá remineralizovat (přestavět) strukturu zubů bez známých vedlejších účinků. 
Hydroxyapatit může také pomoci snížit citlivost zubů.

BIOSOL - vysoce účinná přírodní protizánětlivá složka, která brání růstu bakterií, likviduje bakteriální biofilm tím, že ho zničí zevnitř, a udržuje 
sliznice v dobrém stavu.

  ENZYMY:

PAPAIN - přírodní enzym z papáji, který pomáhá účinně odbourávat plak na povrchu skloviny, narušuje jeho strukturu a jemně jej rozpouští, 
aby jeho odstraňování bylo během čištění snazší.

FICIN - přírodní enzym z fíkového listu, který pomáhá účinně odbourávat plak na povrchu skloviny, zjemňuje a jemně rozpouští zubní plak, aby 
jeho odstraňování během čištění bylo snazší.

BROMELAIN - přírodní enzym z ananasu, který pomáhá účinně odbourávat plak na povrchu skloviny, zjemňuje a jemně rozpouští zubní plak, 
aby jeho odstraňování během čištění bylo snazší.

LYSOZYM - přirozeně se vyskytující enzym nacházející se v tělesných sekretech jako jsou slzy, sliny a mléko, který pomáhá chránit ústní mikro-
biom. Funguje jako antimikrobiální činidlo, které štěpí peptidoglykanové složky stěn bakteriálních buněk.

Příklady organismů, proti kterým je lysozym aktivní

Grampozitivní bakterie Bacillus, Corynebacterium, Lactobacillus, Micrococcus, Sarcina, Streptococcus

Gramnegativní bakterie Salmonella, Brucella, Klebsiella, Shigella, Neisseria, Escherichia

Viry HIV-1

Bakterie Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Pythium aphanidermatum, Sclerotium rolfsii, Botrytis 
cinerea, Candida albicans

  ÚČINNÉ LÁTKY:
KALCIUM GLYCEROFOSFÁT - zdroj vápníku a fosforu, který posiluje sklovinu a eliminuje přecitlivělost zubů.

FLUORID - chrání zuby před zubním kazem tím, že pomáhá posilovat vývoj skloviny a zpomalovat produkci bakteriálních kyselin.

THYMOL - nachází se v tymiánu, oregánu a mateřídoušce, má silné antiseptické vlastnosti a pomáhá snižovat zápach z úst.

ANETOL - v anýzu a fenyklu, má antibakteriální a hemostatické účinky na krvácející dásně.

LAKTOFERIN - je multifunkční protein nacházející se v mléce a tělních tekutinách jako jsou slzy nebo sliny. Má antimikrobiální, imunomodulační 
a protizánětlivé vlastnosti.

LAKTOPEROXIDÁZA - enzym vylučovaný slinnými a mléčnými žlázami; pokud se tedy tento enzym přirozeně vyskytuje ve slinách nebo v 
mateřském mléce, slinný systém aktivuje ochranu před zubním kazem.

GLUKÓZOOXIDÁZA - enzym, který působí jako antibakteriální bariéra.

ZINEK GLUKONÁT - předchází zápachu z úst a prospívá celkovému zdraví ústní dutiny. Ionty zinku inhibují těkavé sloučeniny síry, hlavní 
příčinu růstu bakterií, a vylučují je z těla. Odstraňuje špatný dech. -

DISACHARIDY - poskytují sladkou chuť.

L-ARGININ - zlepšuje prokrvení dásní a v kombinaci s vápníkem snižuje přecitlivělost zubů.

KARBAMID - močovina, také známá jako karbamid, se přirozeně vyskytuje v kůži každého člověka. Vytváří takzvaný přirozený zvlhčující 
faktor (NMF) v lidské svrchní části kůže. V kombinaci s peroxidem vodíku se karbamid používá ve stomatologii pro profesionální bělení zubů.

LYZÁTY / BAKTERIÁLNÍ LYZÁTY - zlepšují čištění zubů a poskytují biochemický signál pro zlepšení přežití a růstu prospěsné flóry.

  PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ÚSTNÍHO ZDRAVÍ:
HYPERSENZITIVITA (PŘECITLIVĚLOST) ZUBŮ - nadměrná reakce zubů na chlad a teplo a na kyselé a sladké chutě. Projevuje se nejča-
stěji jako krátká a ostrá bolest způsobená reakcí exponovaného dentinu na podnět tepelný (studené a teplé nápoje nebo jídlo), hmatový (na 
dotyk zubu nástrojem, kartáčkem nebo jídlem), chemický (sladké nebo kyselé nápoje nebo jídlo) a osmotický.

DEMINERALIZACE - neboli odvápnění skloviny je proces, který způsobuje poškození zubní skloviny. Nesprávná ústní hygiena a nevhodné 
stravovací návyky mají škodlivý vliv na stav zubů. V důsledku dlouhodobého vystavení zubů účinkům kyselin, které vznikají při konzumaci konkrét-
ních potravin (např. cukrů), klesá hladina pH v ústech, což vede k demineralizaci zubů.

REMINERALIZACE - je proces, jehož cílem je přestavba dentinu. Skládá se z navrácení ztracených iontů vápníku a fosfátu do zubní tkáně.
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PRODUKTOVÁ ŘADA S FLUORIDY BEZ FLUORIDU

PROFESSIONAL

WHITE PLUS

MEDICAL HERBS

ACTIVE

BIOCALCIUM

SENSITIVE

ULTRACOMPLEX

PROFESSIONAL BIO Sp.White System®
WHITE PLUS

ULTRACOMPLEX

BIOCALCIUM

SENSITIVE WHITE

HEALTHY GUMS

SPECIAL

EXTREME WHITE

COFFEE OUT

BLACKWOOD

BLACK LOTUS

WONDER WHITE

GOLD

SILVER

STRESS OFF

LOVE

ORGANIC

BABY, KIDS, JUNIOR

BABY

KIDS

JUNIOR

EXPRESNÍ PÉČE

EXPRESS ÚSTNÍ PĚNA

JUNIOR ÚSTNÍ PĚNA

ÚSTNÍ VODY

WHITE PLUS

TOTAL CARE

BIOCALCIUM

HEALTHY GUMS

SVOBODA VOLBY

Vytváříme produkty, které poskytují efektivní řešení 
pro každodenní péči o ústa, s nebo bez fluoridu,  
a s přihlédnutím k různým potřebám spotřebitelů.

V produktech SPLAT používáme různé druhy fluoridů: 
aminfluorid, fluorid sodný či sodiummonofluorofosfát. 

Pro posílení skloviny a snížení citlivosti zubů používáme 
hydroxyapatit, který proniká do struktury zubu a může 
obnovit látku ztracenou při demineralizaci. Může také 
zabránit zubnímu kazu a léčit jej zvýšením mikroodolnosti 
skloviny.

CÍL S FLUORIDY BEZ FLUORIDU

BĚLENÍ ZUBŮ

PÉČE O DÁSNĚ

ÚLEVA OD CITLIVOSTI

POSÍLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY

KOMPLEXNÍ PÉČE

SVĚŽÍ DECH

WHITE PLUS

WHITE PLUS

EXTREME WHITE

COFFEE OUT

MEDICAL HERBS

ACTIVE

ULTRACOMPLEX

ULTRACOMPLEX

ULTRACOMPLEX

ACTIVE

MEDICAL HERBS

ULTRACOMPLEX

COFFEE OUT

BLACKWOOD

BLACKLOTUS

WONDERWHITE

SENSITIVE WHITE

LOVE

SILVER

ORGANIC

STRESS OFF

BLACK LOTUS 

BLACKWOOD

HEALTHY GUMS

BIOCALCIUM

BIOCALCIM

SENSITIVE

SENSITIVE WHITE

BIOCALCIUM

BIOCALCIUM

ORGANIC

STRESS-OFF

ULTRACOMPLEX

LOVE

GOLD

STRESS OFF

WONDER WHITE

SILVER

BLACKWOOD
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V moderním světě se technologie neustále vyvíjejí. 
Kombinací inovací a přírodních surovin se SPLAT snaží 
vytvářet klinicky vysoce kvalitní produkty s prokázanou 
účinností a jedinečnými příchutěmi.

Proto SPLAT věnuje zvláštní pozornost školení odborníků 
a spotřebitelů, včetně těch nejmladších. Semináře jsou 
navrženy tak, aby informovaly své účastníky o nových 
technologiích, přírodních složkách, výhodách produktů  
a komplexním přístupu k ústní hygieně.

SPLAT organizuje vzdělávací programy ve třídách pro 
děti, kde se mohou dozvědět mnoho zajímavých faktů  
o zubech, naučit se správné ústní hygieně nebo vyrobit si 
vlastní zubní pasty.

Další informace o produktech a světě SPLAT najdete 
na www.splatglobal.com. Neváhejte nám také napsat 
ohledně potenciální spolupráce.

DIGITAL VERSION

SPLAT A VZDĚLÁVÁNÍ

DIGITALNÍ VERZE KATALOGU



obchod@beldental.cz

+420 596 638 223

www.pasta-splat.cz

www.beldental.cz

INNOVATIVNÍ, PŘÍRODNÍ
A BIOAKTIVNÍ PRODUKTY

PRO KAŽDODENNÍ ÚSTNÍ HYGIENU
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