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Stany zapalne i krwawienie dziąseł

Rewitalizuje i pielęgnuje dziąsła

Wspomaga redukcję płytki nazębnej (biofilm-u)

Jako środek antyseptyczny przed i po zabiegu

W terapiach chorób przyzębia

Wskazania

PŁYN I PASTA PRZY STANACH ZAPALNYCH I KRWAWIĄCYCH DZIĄSŁACH

NAJLEPSZA INNOWACJA W PIELĘGNACJI

CHLORHEKSYDYNA 0,12% + ALPANTHA® (alantoina+panthenol) na dziąsła
Antyseptyczna chlorheksydyna wzmocniona przeciwzapalnymi właściwościami Alpanthy. Dodatkowo rewitalizuje dziąsła.

Skuteczność

Chlorheksydyna – Złoty standard w walce z płytką

• Najwyższa skuteczność w porównaniu z inymi środkami.

• Długotrwały efekt: 8 - 12 godzin.

• Stężenie 0,12% oferuje maksymalną skuteczność 
 i minimalne efekty niepożądane (przebarwienia).

Wpływ na dziąsła

Alpantha® (związek alantoiny i panthenolu)

• Wzmacnia i koi tkankę dziąsłową.

• Udowodniona skuteczność.

• Przynosi komfort i ulgę.

Dodatkowe 

• Formuła bez alkoholu
 Nie podrażnia, nie wysusza, nie powoduje pieczenia.

• Doskonały smak
 Zachęca pacjentów do używania.

• Bezbarwny
 Pozwala kontrolować krwawienie.

• Pasta
 Wzmacnia działanie płynu Kin Gingival usuwając płytkę 
 nazębną (biofilm). Niska ścieralność.

• Bez SLS (laurylosiarczanu sodu), który blokuje 
 działanie chlorheksydyny.

Dawka i sposób użycia:

Czas stosowania: 2-3 tygodnie. Zaleca się użycie Kin® Gingival na tydzień 
przed zabiegiem.

Pasta do zębów
Myj zęby przez 2-3 minuty, przynajmniej 2 razy dziennie, najlepiej po każdym 

posiłku i przed snem.

Płyn do płukania
Płucz jamę ustną rano i wieczorem przez 30 sekund stosując 15 ml 

nierozcieńczonego płynu. Nie jedz ani nie pij niczego 
przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu produktu.

Można również rozcieńczyć Kin® Gingival wodą w stosunku 1:1 lub 2:1 
za pomocą irygatora dentystycznego. Nie połykaj.

Zalecamy stosowanie płynu do płukania jamy ustnej Kin® Gingival 
jako idealne uzupełnienie pasty Kin® Gingival.
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ŻEL I SPRAY DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO PRZY CHOROBACH DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA

Skuteczność chlorheksydyny tam, gdzie jest potrzebna.

 Wysoka bioadhezyjność.
 Żel utrzymuje się na zaaplikowanej powierzchni 
 przez kilka godzin.

Umożliwia podanie chlorheksydyny do trudno 
dostępnych miejsc.
• Higieniczny i łatwy w użyciu.
• Idealny do najdalszych zakątków trzecich trzonowców.
• Doskonały na miękkie tkanki.
• Wygoda dla pacjentów w ciągłym ruchu.
• Regulowana dysza 360˚.

Wskazania dodatkowe:
• Dla pacjentów niepełnosprawnych
• Dla pacjentów w ciągłym ruchu
• Pacjenci ze szczękościskiem

Żel Spray

Skuteczność antyseptyczna:

Chlorheksydyna – Złoty standard w walce z płytką
• Najwyższa skuteczność w porównaniu 
 z innymi środkami.
• Stężenie lecznicze: 0,20%. Maksymalna skuteczność.

Formuła bez alkoholu.
Nie podrażnia, nie wysusza, nie powoduje pieczenia.

Doskonały smak.
Zachęca pacjentów do terapii.

Stany zapalne dziąseł i choroby przyzębia

Pooperacyjnie

Po ekstrakcji zęba

Skaling i wygładzanie korzenia

Kiretaż

Implantacja

W przypadkach nadmiernego tworzenia
płytki bakteryjnej

Wrzody jamy ustnej

Wskazania Zalety

Dawka i sposób użycia:

Czas stosowania: 1-2 tygodnie.

Żel PerioKin
Nakładaj żel 2 lub 3 razy dziennie miękką szczoteczką lub wacikiem,
wcierając go w dziąsła, lub nałóż żel czystym palcem bezpośrednio

na zmienioną powierzchnię, jeśli wymaga tego stan dziąseł.

Spray PerioKin
Załóż regulowaną dyszę na górę pojemnika. Wyceluj dyszę

w miejsce docelowe i naciśnij przycisk. Spryskaj zmienioną powierzchnię
4-5 razy podczas każdego stosowania, 2 lub 3 razy dziennie.

Po zastosowaniu PerioKin
Nie połykaj, nie płucz ust wodą, nie myj zębów, nie jedz ani nie pij

niczego przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu produktu.

CHLORHEKSYDYNA 0,20%

NAJLEPSZA TERAPIA MIEJSCOWA



POTRÓJNE DZIAŁANIE CHRONI ZĘBY, DZIĄSŁA I APARAT

Zęby: Fluorek sodu

• Wspomaga reminaralizację szkliwa.
• Zapobiega próchnicy.

Dziąsła: 
Chlorheksydyna w niskim stężeniu + cynk 
dla wzmocnienia efektu antyseptycznego

• Skuteczna kontrola płytki nazębnej.
• Zapewnia ochronę dziąseł.
• Bez alkoholu: nie podrażnia dziąseł.
• Jony cynku niwelują ewentualne 
 przebarwienia.

Aparat ortodontyczny

Specjalna formuła zapewnia odpowiednie 
czyszczenie zamków aparatu.

MIĘTOWY
SMAK

Płyn do płukania
• Chlorheksydyna: 0,06%

• Fluorek sodu: 226 ppm F-

• Cynk

Produkty z chlorheksydyną:

działanie mocniejsze, krótszy okres stosowania

Pacjenci:

• Nieutrzymujący higieny jamy ustnej.

• Z tendencją do zapalenia dziąseł.

Pasta w formie żelu
• Chlorheksydyna: 0,08%

• Fluorek sodu: 1000 ppm F-

• Cynk

Sposób stosowania:

Szczotkuj zęby co najmniej 2 razy 
dziennie przez 2 - 3 minuty, najlepiej 
po każdym posiłku i przed nocnym 
spoczynkiem.

Płynna pasta do zębów w formie żelu 
przedostaje się pomiędzy elementy 
aparatu usuwając osady, które mogłyby 
go uszkodzić. 
Dociera do przestrzeni międzyzębowych 
oraz do obszarów zasłoniętych przez 
aparat chroniąc zęby, aparat i dziąsła.

Sposób stosowania:

Używaj 2 razy dziennie, rano i wieczorem, 
płucząc usta 15 ml nierozcieńczonego płynu 

przez 1 minutę.

Nie płucz ust wodą po użyciu. 
Jeśli to możliwe, nie pij i nie jedz przez 

co najmniej pół godziny po użyciu.

PŁYN I PASTA DLA OSÓB NOSZĄCYCH APARATY ORTODONTYCZNE

Nieoczyszczona płytka bakteryjna, resztki pożywienia 
i ucisk aparatu mogą powodować erozję szkliwa, 

ryzyko próchnicy, a także zapalenie dziąseł.

OrthoKIN zapobiega tym sytuacjom i gwarantuje
właściwą higienę.
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DOSKONAŁA OCHRONA APARATU

Chlorek cetylopirydyniowy:
Środek antyseptyczny do codziennego 
zwalczania płytki nazębnej.

Fluorek sodu:
Optymalna zawartość chroni przed
próchnicą i wspomaga remineralizację.

0% alkoholu:
Nie podrażnia dziąseł,
zapobiega pieczeniu.

Prowitamina B5:
Chroni i wzmacnia dziąsła.

Witamina E:
Wspomaga regenerację tkanek.

Płyn do płukania
• Chlorek cetylopirydyniowy: 0,05%

• Fluorek sodu: 500 ppm F-

• Prowitamina B5 i Witamina E

Pasta do zębów
• Chlorek cetylopirydyniowy: 0,05%

• Fluorek sodu: 1450 ppm F-

• Prowitamina B5 i Witamina E

Szczoteczka
ortodontyczna

Pozbądź się
otarć i zacięć

Skuteczne czyszczenie
przestrzeni międzyzębowych

DELIKATNY TRUSKAWKOWO-MIĘTOWY SMAK,

przyjemny dla każdego!

rocznica  1964-2014
ZDROWEGO UŚMIECHU

truskawkowo-miętowy
Do codziennego stosowania z dużą zawartością fluoru

Produkty z chlorkiem cetylopirydyniowym:

działanie delikatniejsze, dłuższy okres stosowania

Pacjenci:

• Utrzymujący dobrą higienę jamy ustnej.

• Profilaktyka próchnicy i zapalenia dziąseł.

• Idealne dla młodzieży i dorosłych.

1450 ppm
FLUORU

500 ppm
FLUORU

PŁYN I PASTA DLA OSÓB NOSZĄCYCH APARATY ORTODONTYCZNE



PODWÓJNY MECHANIZM ZWALCZANIA NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW:
ZAMYKANIE KANALIKÓW ZĘBINOWYCH ORAZ BLOKOWANIE PRZESYŁANIA IMPULSÓW NERWOWYCH (BÓLU)

Szybka ulga z Azotan potasu:
Środek znieczulający.
Blokuje przesyłanie 
impulsów nerwowych.

KNO3

Fluorek sodu:
Profilaktyka próchnicy. 
Wzmacnia szkliwo.
Zatyka kanaliki zębinowe.

NaF
0% alkoholu:
Nie podrażnia 
dziąseł.0%

AZOTANU
POTASU

AZOTANU
POTASU

900 ppm
FLUORU

1000 ppm
FLUORU

Żel + spray:
Do stosowania miejscowego
przy ostrej nadwrażliwości.

SensiKin spray

Przydatny w podróży, dociera
do trudno dostępnych miejsc.

SensiKin żel

Wysoka bioadhezyjność zapewnia utrzymanie
żelu w miejscu przez kilka godzin. 

Wskazania:
Ostra nadwrażliwość zębów, przed i po: usuwaniu kamienia, 

wygładzaniu korzenia, wybielaniu, zabiegach dentystycznych, 
przy bolesnym szczotkowaniu.

Zalecane stosowanie 7 dni

AZOTANU
POTASU

AZOTANU
POTASU

1450 ppm
FLUORU

KOMPLETNA TERAPIA
Płyn + pasta:

Stosowane przy
nadwrażliwości zębów.

Witamina E:

Wspomaga regenerację tkanek.

Prowitamina B5:

Chroni i wzmacnia dziąsła.

Wskazania:
Nadwrażliwość zębów, bruksizm, cofanie dziąseł, 

nawracająca nadwrażliwość, leczenie ortodontyczne.

Codzienne stosowanie
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BEZPIECZNA PASTA WYBIELAJĄCA

pomaga w usuwaniu przebarwień 
po jedzeniu, herbacie, kawie, tytoniu...

utrzymuje biel zębów 
po profesjonalnym czyszczeniu 
lub wybielaniu

PROGRESYWNE
WYBIELANIE ZĘBÓW

Sposób użycia:

Myj zęby co najmniej dwa razy dziennie przez 2-3 minuty, 
najlepiej po każdym posiłku i przed snem.

Nie połykaj.

Pacjentom ze szczególnie wrażliwymi zębami 
polecamy stosowanie Kin Whitening 
na zmianę z ulubioną pastą w okresach 
3-tygodniowych.

Efekty wygładzenia
Krzemionka nowej generacji

Specjalnie przygotowana mieszanina 
krzemionki o średniej ścieralności 
z krzemionką wypełniającą i sensoryczną 
w odpowiednich stężeniach pozwala 
osiągnąć najlepsze efekty czyszczenia 
i wygładzenia oraz ochronę szkliwa.

Przywróć oryginalny blask
Niska ścieralność

Indeks RDA* pasty Kin Whitening 
wynosi 87. To bardzo niska ścieralność, 
bezpieczna dla szkliwa.

RDA*

*Radioaktywna ścieralność szkliwa (RDA) jest metodą pomiaru niepożądanego 
wpływu środków ścierających w paście do zębów na zębinę.

Delikatne usuwanie przebarwień
Mikroproszek wodorowęglanu sodu (15%)

Usuwa przebarwienia bez uszkadzania szkliwa.

Dociera do głębokich warstw szkliwa.

Zapobiega próchnicy regulując pH śliny.

Wzmacnia szkliwo
Fluorek sodu (1000 ppm F-)

Zapobiega próchnicy.

Wspomaga remineralizację szkliwa.

Ochrona dziąseł 
i zapobieganie kamieniowi
Pirofosforan sodu (3,30%)

Zapobiega odpadaniu soli mineralnych 
chroniąc przed odkładaniem kamienia.

Wspomaga wybielające działanie 
wodorowęglanu sodu.

Codzienne stosowanie



PASTA – od 1-go ząbka
PŁYN – od 5-go roku życia

z uwagi na ograniczone zdolności płukania i wypluwania

Dawka i sposób użycia:

Płyn do płukania jamy ustnej:
Dla młodzieży i dzieci powyżej 5. roku życia. Płucz jamę ustną przez minutę

10-15 ml nierozcieńczonego produktu. Stosuj po myciu zębów i najlepiej
przed snem. Powstrzymaj się od jedzenia i picia oraz nie płucz ust przez

15 minut po zastosowaniu.

Pasta do zębów:
Myj zęby przez 2-3 minuty, przynajmniej 2 razy dziennie, najlepiej po każdym

posiłku i przed snem.
Dzieci od 1-go ząbka do 3 lat powinny używać ilość pasy odpowiadającej

wielkości ziarna ryżu. Dzieci od 3 do 6-8 lat: ilość pasty wielkości ziarna grochu.
Powyżej 8 lat: według potrzeb.

Fluorofosforan sodu 1000 ppm F-

Glicerofosforan wapnia 0.13 %
Fluorofosforan sodu 224 ppm F-

Glicerofosforan wapnia 0.04 %

Specjalna formuła dla dzieci 
do codziennego stosowania.

Wyśmienity truskawkowy smak:
Ułatwia wyrobienie nawyku dbania o higienę.

Fluor + wapń:
Zapobiega tworzeniu ubytków.

Minimalne pienienie się
Wygodniejsze w użyciu dla dzieci.

PŁYN I PASTA DO ZĘBÓW DLA DZIECI Z FLUOREM I WAPNIEM

Preparat zawierający
wapń i �uor

Preparat zawierający 
tylko �uor

Preparat zawierający
wapń i �uor

Preparat zawierający 
tylko �uor

Lepsza ochrona przed próchnicą
WAPŃ + FLUOR

Pierwszy płyn i pasta dla dzieci zawierający wapń i fluor
o sprawdzonych rezultatach i ulepszonej remineralizacji.

Udowodniono znacznie lepszą reminaralizację preparatem
zawierającym zarówno fluor jak i wapń.

Pasta i płyn fluorKIN calcium 
- specjalna formuła dla dzieci:

Wapń (glicerofosforan wapnia)
• Wzmacnia szkliwo zwiększając 
 biodostępność wapnia
• Poprawia działanie fluoru
• Redukuje tworzenie kwasów, 
 pomagając w utrzymaniu 
 odpowiedniego pH jamy ustnej

Fluor (fluorofosforan sodu)
• Działa przeciwpróchniczo
• Forma fluoru kompatybilna
 ze związkami wapnia

Zwiekszona
remineralizacja szkliwa

Zwiekszona
remineralizacja szkliwa



PASTA – od 1-go ząbka
PŁYN – od 5-go roku życia

z uwagi na ograniczone zdolności płukania i wypluwania

Dawka i sposób użycia:

Płyn do płukania jamy ustnej:
Dla młodzieży i dzieci powyżej 5. roku życia. Płucz jamę ustną przez minutę

10-15 ml nierozcieńczonego produktu. Stosuj po myciu zębów i najlepiej
przed snem. Powstrzymaj się od jedzenia i picia oraz nie płucz ust przez

15 minut po zastosowaniu.

Pasta do zębów:
Myj zęby przez 2-3 minuty, przynajmniej 2 razy dziennie, najlepiej po każdym

posiłku i przed snem.
Dzieci od 1-go ząbka do 3 lat powinny używać ilość pasy odpowiadającej

wielkości ziarna ryżu. Dzieci od 3 do 6-8 lat: ilość pasty wielkości ziarna grochu.
Powyżej 8 lat: według potrzeb.

Fluorofosforan sodu 1000 ppm F-

Glicerofosforan wapnia 0.13 %
Fluorofosforan sodu 224 ppm F-

Glicerofosforan wapnia 0.04 %

Specjalna formuła dla dzieci 
do codziennego stosowania.

Wyśmienity truskawkowy smak:
Ułatwia wyrobienie nawyku dbania o higienę.

Fluor + wapń:
Zapobiega tworzeniu ubytków.

Minimalne pienienie się
Wygodniejsze w użyciu dla dzieci.
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Jak stosować Kin Baby żel przy ząbkowaniu?

Nałóż niewielką ilość żelu na palec i wmasuj w dziąsła dziecka.
Żel na ząbkowanie Kin Baby można stosować 3-4 razy dziennie lub wg potrzeb.

Połknięcie poprawnie stosowanego produktu jest bezpieczne.

Kwiaty rumianku
Stosowana w tradycyjnej medycynie 
ze względu na właściwości regeneracyjne. 
Koi i daje uczucie świeżości dziąseł.
Przynosi ulgę w zapaleniu dziąseł.

Szałwia lekarska
Chroni i wzmacnia dziąsła.
Właściwości przeciwbólowe.

Prowitamina B5:
Stymuluje proces regeneracji tkanek. 
Pomaga odbudować dziąsła. 
Posiada właściwości przeciwzapalne.

Kin Baby żel nie zawiera chemicznych środków
znieczulających, jak lidokaina czy benzokaina.
Działa w miejscu powstawania dyskomfortu.

Kin Baby żel ma przyjemny, odświeżający,
truskawkowy smak: Twoje dziecko go pokocha!

NATURALNE EKSTRAKTY I PROWITAMINA B5

Ochrona dziąseł i komfort dla dziecka

ŻEL DLA ZĄBKUJĄCYCH DZIECI



AKCESORIA

Professional

Profesjonalne szczoteczki do zębów
Szczoteczki do czyszczenia

przestrzeni międzyzębowych

Nić dentystycznaTaśma dentystyczna

Silikon i wosk dla osób noszących aparat ortodontyczny

Profesjonalne preparaty
w większych pojemnościach

przeznaczone do stosowania 

w gabinecie stomatologicznym. 

Płyn KIN Gingival stosowany przy
stanach zapalnych i krwawiących dziąsłach.

Zawiera antyseptyczną chlorheksydynę 0,12% 
wzmocnioną przeciwzapalnymi właściwościami Alpanthy 

(alantoina+panthenol), wzmacniająca dziąsła. 
Opatentowane połączenie chlorheksydyny z Alpanthą.

Żel PerioKIN do stosowania miejscowego 
przy chorobach dziąseł i przyzębia.

Chlorheksydyna 0,20% 
w postaci bardzo mocno przyczepnego żelu.

PROFESJONALNE PREPARATY W WIĘKSZYCH POJEMNOŚCIACH

AKCESORIA STOMATOLOGICZNE

KIN ORO
Krem do protez Super Mocny

Mocny, bezpieczny, długotrwały.

Neutralny smak, bez cynku, niebarwiący i odporny 
na spożywanie gorących potraw i napojów.

KIN ORO
tabletki czyszczące do protez

Usuwają plamy i płytkę nazębną.

Skuteczne, odświeżające, z aktywnym tlenem.

Bezpieczne dla protez.

KREM DO PROTEZ ORAZ TABLETKI CZYSZCZĄCE PROTEZY

ODŚWIEŻAJĄCY SPRAY DO UST, PRZECIWDZIAŁAJĄCY HALITOZIE

Skutecznie zwalcza halitozę. 

Zapewnia długotrwałe poczucie
świeżego oddechu. 

Zawiera bakteriobójczy
i przeciwgrzybiczny triklosan 

z dodatkiem mentolu. 

Mały, poręczny w każdej sytuacji.
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Producent: Laboratorios KIN, Hiszpania.
Wyłączny dystrybutor w Polsce: Bartex, www.kin.com.pl

KIN Gingival – płyn i pasta przy stanach 
zapalnych i krwawiących dziąsłach. 

Antyseptyczna chlorheksydyna 0,12% 
wzmocniona przeciwzapalnymi 

właściwościami Alpanthy 
(alantoina+panthenol), wzmacniająca 

dziąsła. Opatentowane połączenie 
chlorheksydyny z Alpanthą.

PerioKIN – żel i spray do stosowania 
miejscowego przy chorobach 

dziąseł i przyzębia. Chlorheksydyna 
0,20%. Bardzo duża przyczepność żelu, 

wygodny w użyciu spray. 

SensiKIN – płyn i pasta stosowane 
przy nadwrażliwości zębów, 

SensiKIN – żel i spray do stosowania 
miejscowego przy ostrej 

nadwrażliwości.

OrthoKIN – płyny i pasty dla osób 
noszących aparaty ortodontyczne. 

Dwie linie produktowe: 
miętowa (chlorheksydyna) 

i truskawkowo-miętowa (chlorek 
cetylopirydyniowy i fluor).

AKCESORIA

KIN ORO – krem do protez 
oraz tabletki czyszczące protezy.

KIN Fresh – odświeżający spray do ust, 
przeciwdziałający halitozie.

Akcesoria stomatologiczne – szczoteczki 
do zębów i przestrzeni międzyzębowych, 
nici i taśmy dentystyczne, wosk i silikon 

do aparatów ortodontycznych.

Professional

KIN Professional – profesjonalne 
preparaty w większych 

pojemnościach przeznaczone 
do stosowania w gabinecie 

stomatologicznym.

KIN Whitening – bezpieczna pasta 
wybielająca, podtrzymująca efekt 

profesjonalnego wybielania, 
nie niszczy szkliwa, do codziennego 

używania. 

KIN Baby – żel dla ząbkujących dzieci, 
zawierający tylko naturalne ekstrakty 

i prowitaminę B5. Nie zawiera 
lidokainy / benzokainy.

fluor KIN calcium – płyn i pasta do 
zębów dla dzieci z fluorem i wapniem. 

Opatentowane połączenie. Działanie 
przeciwpróchnicze i remineralizacyjne.

Firma Laboratorios KIN założona została w 1964 roku w Hiszpanii. Obecna jest w 60 krajach świata. 
Nieustannie się rozwija i zdobywa coraz to nowe rynki. Jej celem jest propagowanie i wspieranie rozwoju 
kultury higieny jamy ustnej. Laboratorios KIN profesjonalnie zajmuje się ochroną zębów i dziąseł oraz 
zapobieganiem i zwalczaniem różnych chorób w jamie ustnej. Preparaty KIN są specjalistycznymi 
środkami stomatologicznymi, które działają zarówno leczniczo jak i profilaktycznie. Najwyższa jakość 
i innowacyjność produktów jest tajemnicą sukcesu marki KIN. We współpracy z uniwersytetami Laboratorios 
KIN otrzymało patenty przyznane w różnych krajach, między innymi w Hiszpanii, Niemczech, Francji, 
Grecji, we Włoszech w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Chile, czy też Arabii Saudyjskiej. Posiada łącznie  
7 patentów krajowych i międzynarodowych. Dzięki osiągnięciom technologicznym oraz innowacyjności 
może poszczycić się dużym zaufaniem i zainteresowaniem jej preparatami zarówno ze strony lekarzy 
stomatologów, farmaceutów jak i pacjentów. Marka KIN dąży do bycia jednym ze światowych liderów 
zajmujących się opieką zdrowotną jamy ustnej. Preparaty marki KIN są polecane przez stomatologów 
na całym świecie.


