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UNIKALNE NATURALNE 
KOMPONENTY

Bioaktywne profesjonalne produkty 
marki SPLAT zawierają unikalne 
i innowacyjne składniki: 100% 
naturalny bioaktywny wapń Calcis® 
otrzymywany ze skorupek jaj; 
nanohydroksyapatyt - główny składnik 
szkliwa zębów; kompleks enzymów 
mlecznych, wzmacniający immunitet 
miejscowy jamy ustnej; wybielające 
granulki nadtlenku karbamidu; 
biokoncentrat lawendy; wyciąg z perły 
i węgla brzozowego. Wysoka 
aktywność każdego z tych składników 
zapewnia maksymalne działanie 
profilaktyczne w domowych warunkach. 
Naturalne składniki aktywne, olejki 
eteryczne i wyciągi z roślin leczniczych 
wchodzą w skład wszystkich past 
do zębów, pianek i płynów do płukania 
jamy ustnej marki SPLAT w skutecznych 
dawkach.

BEZPIECZEŃSTWO 
I EKOLOGICZNE 
STANDARDY
Wszystkie pasty, płyny do płukania 
jamy ustnej i pianki SPLAT są 
bezpieczne i odpowiednie do 
codziennego użytku. Żaden produkt 
marki SPLAT nie zawiera syntetycznych 
antyseptyków - chlorheksydyny 
i triklosanu, a zawartość składników 
pieniących jest minimalna. Wszystkie 
dziecięce i nowe produkty marki SPLAT 
nie zawierają laurylosiarczanu sody, 
ani sacharyny.
Produkty SPLAT wytwarzane są 
małymi partiami z komponentów, 
pochodzących od czołowych 
światowych dostawców 
w nowoczesnej eko fabryce i czystym 
ekologicznie regionie Wałdaja. 
Produkcja SPLAT pod względem emisji 
CO2 ma status neutralny 
i odpowiedzialny ekologicznie 
(ISO14001). System Zarządzania 
Jakością posiada certyfikat, 
potwierdzający działalność zgodną 
z międzynarodowymi standardami 
GMP Cosmetics i ISO 9001.

PASJA

Szczerze i z ogromną wdzięcznością 
odnosimy się do każdej osoby, 
która wybrała produkt marki SPLAT, 
staramy się pomagać ludziom być 
szczęśliwymi, zdrowymi i odnosić 
sukcesy każdego dnia. Kochamy swoją 
pracę, co gwarantuje, że produkcja 
SPLAT tworzona jest wyłącznie 
z komponentów od najlepszych 
na świecie producentów, 
w certyfikowanej eko fabryce, podlega 
ścisłej kontroli jakości na każdym etapie 
produkcji. 

W każdy produkt marki SPLAT 
włożyliśmy cząstkę naszej duszy, 
żebyście częściej uśmiechaliście się 
do siebie, a każdy kolejny dzień był 
niesamowity i wyjątkowy.

Zespół SPLAT



SERIA

BIOAKTYWNE PASTY DO ZĘBÓW 
DO CODZIENNEGO UŻYTKU



SKŁADNIKI AKTYWNE 
Nanohydroksyapatyt, Polydon®, 
cytrynian cynku, papaina, kompleks 
enzymów SEBOMINE, ekstrakt z lukrecji, 
Tymol.

Naturalny enzym papainy rozbija powłokę 
białkową. Jony cynku w połączeniu 
z naturalnym antyseptykiem – Tymolem, 
hamują rozwój chorobotwórczych bakterii, 
powodujących nieprzyjemny zapach z ust. 
Innowacyjny system LUCTATOL® niszczy 
próchnicotwórcze bakterie. 
Nie zawiera: SLS, triklosanu, 
chlorheksydyny, sacharyny, nadtlenków.

Wśród 5000 mężczyzn i kobiet przeprowadzono ankietę, według której 43% badanych, uważa świeży oddech za jeden z najważniejszych 
czynników, decydujących o powodzeniu na pierwszej randce. Psychologiczne przyczyny nieprzyjemnego zapachu z ust mówią o tym, że 
człowiek powinien rozważyć swój stosunek do pewnych spraw, m. in. do siebie, wstrząsnąć swoje myśli i zacząć myśleć inaczej. Wystarczy 
powiedzieć sobie, że jestem miłym, przyjemnym człowiekiem i być takim w rzeczywistości, pozbywając się uciążliwych problemów.

Super świeża pasta działa skutecznie dzięki 
synergii nanotechnologii i wysokiej 
aktywności naturalnych składników. Jony 
wapnia w formie nanocząsteczek wnikają 
w uszkodzone szkliwo i wzmacniają je, 
działając podobnie jak plomba. Wybielający 
składnik o wysokim stężeniu Polydon® usuwa 
z zębów nalot powstały w wyniku 
spożywania tytoniu, herbaty i kawy.

EFEKT
Nanohydroksyapatyt głęboko wnika w uszkodzone szkliwo, sprawia, że jest gładsze 
i zmniejsza nadwrażliwość zębów.
Jony cynku z Tymolem hamują rozwój bakterii, które powodują nieprzyjemny zapach z ust, 
działają ściągająco i przeciwzapalnie.
Innowacyjna formuła Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo na połysk.

MAKSYMALNA ŚWIEŻOŚĆ ODDECHU 
I DELIKATNE WYBIELANIE SZKLIWA
Innowacyjna pasta do zębów z nanohydroksyapatytem, jonami cynku i ekstraktami 
z roślin przeznaczona do zmaksymalizowania efektu świeżości jamy ustnej, skutecznej 
ochrony przed próchnicą i wzmocnienia szkliwa.

SERIES

BIO-ACTIVE TOOTHPASTES 
FOR DAILY USE



Okrągłe drobinki polerujące w połączeniu 
ze składnikiem Polydon® i naturalnymi 
enzymami z papai, widocznie rozjaśniają 
szkliwo, rozbijają płytkę nazębną nawet 
w trudno dostępnych miejscach i sprawiają, 
że powierzchnia zębów staje się idealnie 
gładka, co wspomaga zachowanie białych 
zębów na długi okres.

Rekomendowana szczególnie 
miłośnikom kawy, herbaty i osobom 
palącym. 
Nie powoduje zwiększenia wrażliwości 
zębów. Efekt wybielający – o 1,5 tonu 
bielsze zęby już po czterech tygodniach 
stosowania. Jony potasu zmniejszają 
nadwrażliwość zębów.
Wysoko aktywne fosforany zapobiegają 
tworzeniu się płytki nazębnej i utrzymują 
świeży oddech. Jony fluoru skutecznie 
chronią zęby przed próchnicą.
Pasta zawiera fluor (0,1% 1000 ppm).

• Jony potasu skutecznie
zmniejszają nadwrażliwość zębów.

Obecnie metody wybielania stały się łagodniejsze, ale mimo to stomatolodzy odradzają wielu pacjentom ich stosowanie tylko po to, 
żeby uzyskać krótkotrwały efekt olśniewającego uśmiechu. Nawet nowoczesne profesjonalne wybielanie jest w stanie uszkodzić 
szkliwo, a efekt śnieżnobiałych zębów można uzyskać za pomocą specjalnych past do zębów, nie uszkadzając przy tym szkliwa.

BEZPIECZNE WYBIELANIE I OCHRONA SZKLIWA
Skuteczna i kompleksowo działająca pasta do zębów z innowacyjnym systemem 
Sp.White System®, bezpiecznie wybiela zęby o 1,5 tonu już po 4 tygodniach 
stosowania. Zawarte w paście jony potasu dbają o wrażliwe zęby.

SKŁADNIKI AKTYWNE 
Polydon®, papaina, jony potasu, 
chlorek sodu, monofluorofosforan sodu.

EFEKT
• Innowacyjny system
Sp.White System® 
bezpiecznie wybiela 
i poleruje szkliwo zębów 
na połysk.

• Trójfosforan sodu w połączeniu z bardzo aktywnym
składnikiem Polydon® rozbija płytkę nazębną.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

EFEKT 
REMINERALIZUJĄCY –

EFEKT 
HEMOSTATYCZNY –

EFEKT WYBIELAJĄCY – 
o  1,5 tonu w ciągu 
czterech tygodni wg 
skali VITAPAN 

1,5
tonu



POTWIERDZONO 
KLINICZNIE

EFEKT Wysoko skuteczny antyseptyk
Biosol® zapobiega rozwojowi 
bakterii, tworzących płytkę nazębną.

Biologicznie aktywny naturalny wapń 
Calcis®, otrzymany ze skorupek jaj, 
skutecznie wzmacnia szkliwo.

Innowacyjna formuła Sp.White System® 
bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo 
zębów na połysk.

SKŁADNIKI AKTYWNE 
Polydon®, bioaktywny 
wapń Calcis®, Biosol®, 
papaina, ksylitol.

EFEKT 
PRZECIWZAPALNY – 

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

EFEKT 
HEMOSTATYCZNY –

EFEKT 
REMINERALIZUJĄCY –

EFEKT 
WYBIELAJĄCY – 
o 1 ton w ciągu 4   1 ton
tygodni wg skali 

VITAPAN

Pasta zawiera zbilansowaną formułę 
czyszczącą Sp.White System®, 
przeznaczoną do wybielania szkliwa 
i oczyszczenia całej jamy ustnej. 
Naturalne enzymy z papai i wysoko 
molekularny składnik Polydon® 
skutecznie rozpuszczają osad 
i zapobiegają jego ponownemu 
tworzeniu się, wspomagając ochronę 
białych zębów.

Wysoko skuteczny antyseptyk Biosol® 
działa przeciwzapalnie na dziąsła 
i hamuje rozwój chorobotwórczych 
bakterii. Naturalny enzym papainy 
zapobiega powstawaniu płytki nazębnej – 
głównej przyczyny występowania 
próchnicy zębów. Bioaktywny wapń 
Calcis®, otrzymany ze skorupek jaj, 
wzmacnia szkliwo i zmniejsza 
nadwrażliwość zębów.

Głównym czynnikiem wpływającym na występowanie próchnicy jest płytka nazębna – gęsta powłoka 
bakteryjna. Szybkość tworzenia się płytki nazębnej jest uzależniona od ilości i częstotliwości 
spożywania węglowodanów, zwłaszcza słodyczy, składu śliny i stanu dziąseł. Zwapnienie płytki 
nazębnej powoduje tworzenie się kamienia nazębnego. Płytka bakteryjna i kamień nazębny nie tylko 
zmieniają kolor zębów, ale także tworzą sprzyjające środowisko dla chorobotwórczych bakterii, 
powodujących nieświeży oddech, demineralizację szkliwa i choroby dziąseł.

OCHRONA PRZED KAMIENIEM 
NAZĘBNYM I KOMPLEKSOWA HIGIENA
Żelowa pasta do zębów o lazurowym kolorze wybiela i chroni 
przed kamieniem nazębnym. Działa dzięki wysokiej zawartości 
enzymów i wysoko skutecznej formule polerującej.

34,9%



EFEKT Aktywne ekstrakty z rumianku, szałwii i głogu
zapewniają profilaktykę stanów zapalanych 
dziąseł i zapobiegają ich krwawieniu.

Eteryczny olejek geraniowy i ekstrakt z 
ałtajskiego rokitnika działa antybakteryjne 
na błonę śluzową jamy ustnej.

Mleczan wapnia w połączeniu z jonami 
fluoru wzmacnia szkliwo i skutecznie 
chroni je przed próchnicą.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Ekstrakty z rokitnika, 
głogu, rumianku, szałwii, 
olejek geraniowy, jony 
fluoru, bioaktywny wapń 
Calcis®.

POTWIERDZONO 
KLINICZNIE

Ekstrakt z rokitnika, dzięki dużej zawartości 
witamin A, C i E ma silne działanie 
antyoksydacyjne. Jony fluoru stanowią 
ochronę przed próchnicą, wzmacniają szkliwo 
i uodparniają je na działanie kwasów 
organicznych. Olejek geraniowy – doskonały 
antyseptyk, ma właściwości antyoksydacyjne 
i antybakteryjne, łagodnie wpływa na stan 
emocjonalny i poprawia nastrój.

Połączenie ekstraktów z rumianku, 
szałwii i głogu zapewnia dziąsłom 
kompleksowe działanie 
antybakteryjne, przeciwzapalne, 
wzmacniające i tonizujące. 
Bioaktywny wapń Calcis®, 
otrzymany ze skorupek jaj, 
przyspiesza i wzmacnia procesy 
mineralizujące szkliwo.

Naturalne olejki i ekstrakty z roślin leczniczych dbają nie tylko o zdrowie dziąseł, ale również 
mają korzystny wpływ na cały organizm. Ich silne właściwości antybakteryjne zapewniają 
świeży oddech na długi czas, wspomagają leczenie tkanki jamy ustnej i zapobiegają 
rozwojowi chorobotwórczych bakterii, chroniąc mikroflorę i zdrowie jamy ustnej.

KOMPLEKSOWA OCHRONA 
I PROFILAKTYKA STANÓW 
ZAPALNYCH DZIĄSEŁ
Żelowa pasta do zębów o szmaragdowym kolorze, 
zawierająca ekstrakty z leczniczych ziół i roślin oraz olejek geraniowy, skutecznie 
dba o zęby i dziąsła. Zapobiega krwawieniom dziąseł i zapaleniu jamy ustnej.

66,5% 28,8% 41,3%EFEKT 
HEMOSTATYCZNY –

EFEKT 
PRZECIWZAPALNY – 

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –



1,5
tonu

POTWIERDZONO 
KLINICZNIE

EFEKT

EFEKT 
DESENSYTYWNY –

Połączenie hydroksyapatytu i otrzymanego ze 
skorupek jaj bioaktywnego wapnia Calcis®, 
wspomaga remineralizację szkliwa.

Wodorowęglan sody 
normalizuje pH jamy ustnej 
i dba o zdrowie dziąseł.

IInnowacyjna formuła 
Sp.White System® bezpiecznie 
wybiela i poleruje szkliwo na połysk.

SKŁADNIKI AKTYWNE 
Bioaktywny wapń Calcis®, 
hydroksyapatyt, papaina, 
Polydon®, wodorowęglan 
sody, kwasy tłuszczowe 
omega-3.

ODBUDOWA SZKLIWA 
I BEZPIECZNE WYBIELANIE
Kompleksowa pasta do zębów z bioaktywnym wapniem 
Calcis® ze skorupek jaj i hydroksyapatytem – 
materiałem budulcowym twardych tkanek zębów.

Wysoka zawartość składników aktywnych pozwala 
wzmocnić szkliwo i zmniejszyć nadwrażliwość zębów 
już po kilku dniach stosowania. Połączenie naturalnego 
enzymu papainy ze składnikiem Polydon® zapobiega 
powstawaniu na zębach osadu i kamienia. 
Wodorowęglan sody przywraca pH jamy ustnej i dba 
o zdrowie dziąseł. Innowacyjna formuła Sp.White
System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo na
połysk. Pasta przeznaczona jest do odbudowy szkliwa
i obniżenia podwyższonej wrażliwości zębów.

Naturalny wapń remineralizuje uszkodzone 
szkliwo, hamując próchnicę w jej 
początkowej fazie. Cząsteczki 
hydroksyapatytu – podstawowy materiał 
budulcowy twardych tkanek zębów, 
działają identycznie jak plomba, 
wypełniając mikrouszkodzenia na 
powierzchni szkliwa. Naturalne enzymy 
rozbijają płytkę nazębną, pomagając 
utrzymać świeży oddech.

Główne składniki mineralne szkliwa zębów to wapń (33-39%) i fosforan (16-18%). Od ich nasycenia 
zależy odporność zębów na działanie kwasów, powodujących próchnicę. Kryształki 
hydroksyapatytu – głównego składnika struktury szkliwa, zbudowane są z wapnia i fosforanu. 
Niedobór wapnia w organizmie oraz nadmiar spożywanych posiłków bogatych w węglowodany, 
prowadzi do osłabienia twardych tkanek zęba i powstania próchnicy. W początkowych fazach 
demineralizacji dochodzi do utraty wapnia ze szkliwa. Z tego powodu na powierzchni zęba pojawia 
się próchnicza plama, a w jej obrębie zmniejsza się gęstość szkliwa. Proces ten jest odwracalny. 
Przy właściwej pielęgnacji jamy ustnej, nasz organizm jest w stanie odbudować takie uszkodzenia.

ACTIVE INGREDIENTS
Baikal skullcap, bergenia,
and spirulina extracts, Calcium 
glycerophosphate, Sodium 
monofluorophosphate and
vitamins A and E.

The toothpaste with highly active herbal extracts
is intended for periodontitis prevention. Calcium 
ions promote enamel restoration and strengthen-
ing. Sodium monofluorophosphate assures 
reliable protection from caries (tooth decay). 
Innovative Sp.White System® safely whitens and 
polishes enamel making it shiny. 
The toothpaste is free from colorants and it is 
dark brown due to natural colors of plant 
extracts.
The toothpaste contains fluoride.

Antioxidant properties of vitamins A and E 
promote healing of soft oral cavity tissues.
Calcium glycerophosphate, one of the most 
effective sources of calcium ions, promotes 
enamel strengthening and activates 
remineralization processes. Fluoride ions 
target caries (tooth decay) causative 
bacteria.

About 95% of adult population of our planet exhibit one or another sign of gum tissue 
inflammation. Developed periodontitis is one of the most widespread causes of tooth loss. Early 
symptoms of inflammatory diseases occurring even among children are bleeding gums and foul 
breath. High- quality enamel cleaning and gum nutrition help preventing problems in future.

HEALTHY GUMS 
AND COMPREHENSIVE ORAL CARE
Dark brown toothpaste of unique efficacy comprised 
of active extracts of Baikal skullcap, bergenia and spirulina
has powerful hemostatic and anti-inflammatory effects.

EFFECTEFFECT

ANTI-
INFLAMMATORY 

effect –

ANTI-
INFLAMMATORY 

effect –

Active extracts of Baikal skullcap, bergenia, 
and spirulina exert anti-inflammatory effects 
on gums.

Vitamins A and E promote 
healing and restoration of 
oral cavity tissues.

Innovative Sp.White System® safely 
whitens and polishes enamel making it 
shiny.

CLINICALLY 
PROVEN EFFECTS
CLINICALLY 
PROVEN EFFECTS

CLEANING
effect –

CLEANING
effect –

HEMOSTATIC
effect –

HEMOSTATIC
effect –

EFEKT 
REMINERALIZUJĄCY –

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

EFEKT 
WYBIELAJĄCY – 

o 1,5 tonu w ciągu 
4 tygodni wg 
skali   VITAPAN



SKŁADNIKI AKTYWNE
Ekstrakty z jarmułka 
bajkalskiego, bergenii, 
spiruliny, glicerofosforan 
wapnia, 
monofluorofosforan sodu, 
witaminy A i E.

Pasta z wysoko skutecznymi ekstraktami z roślin 
leczniczych przeznaczona jest do celów 
profilaktycznych chorób przyzębia. 
Monofluorofosforan sodu chroni przed próchnicą. 
Innowacyjna formuła Sp.White System® bezpiecznie 
wybiela i poleruje szkliwo na połysk. Pasta nie 
zawiera barwników, a ciemny kolor uzyskuje dzięki 
naturalnym barwnikom ekstraktów roślinnych.

Zawarte w paście witaminy 
A i E mają silne właściwości 
antyoksydacyjne. 
Glicerofosforan wapnia – jeden 
z najbardziej wydajnych źródeł 
jonów wapnia – wspomaga 
procesy wzmacniające 
i remineralizujące szkliwo. 

U około 95% dorosłej populacji na świecie występują mniejsze lub większe objawy zapalenia 
dziąseł. Rozwinięte choroby przyzębia, to jedna z najczęstszych przyczyn utraty zębów. 
Wczesnymi objawami stanów zapalnych, które występują nawet u dzieci, są krwawiące 
dziąsła i nieświeży oddech. Staranne mycie zębów i odżywianie dziąseł pomogą zapobiec 
problemom w przyszłości.

ZDROWIE DZIĄSEŁ I KOMPLEKSOWA 
HIGIENA JAMY USTNEJ
Wyjątkowo skuteczna czarna pasta do zębów z aktywnymi 
ekstraktami z jarmułka bajkalskiego, bergenii i spiruliny, 
ma silne działanie hemostatyczne i przeciwzapalne.

EFEKT Aktywne ekstrakty z jarmułka bajkalskiego, 
bergenii i spiruliny działają 
przeciwzapalnie na dziąsła.

Innowacyjna formuła Sp.White System® 
bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo 
na połysk.

POTWIERDZONO 
KLINICZNIE

EFEKT 
PRZECIWZAPALNY – 

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

Witaminy A i E dbają 
o zdrowie miękkich
tkanek jamy ustnej.

EFEKT 
HEMOSTATYCZNY –54,2% 58,2% 40,3%



SKŁADNIKI AKTYWNE
Wyciąg z perły, 
biokoncentrat lawendy, 
ekstrakty z zielonej 
herbaty, rumianku, szałwii, 
Polydon®, pirofosforan 
tetrapotasu, papaina.

EFEKT

POTWIERDZONO 
KLINICZNIE

Bioaktywna pasta do zębów z naturalnymi 
ekstraktami z roślin przeznaczona do 
delikatnego wybielania i ochrony przed 
próchnicą. Połączenie ekstraktów z szałwii, 
rumianku i zielonej herbaty wpływa na 
dziąsła łagodząco i przeciwzapalne.

Naturalna perła zawiera wapń i aminokwasy 
wzmacniające zęby i poprawiające odżywianie 
dziąseł, zwiększa odporność szkliwa na 
próchnicę. Biokoncentrat lawendy ma silne 
właściwości antyseptyczne i skutecznie dba 
o zdrowie dziąseł. Innowacyjna formuła
Sp.White System® bezpiecznie wybiela
i poleruje szkliwo zębów na połysk.

Po każdym posiłku na zębach pozostają resztki jedzenia, odkładają się bakterie i płytka 
nazębna, co prowadzi do tworzenia się próchnicy zębów. W wyniku aktywności bakterii 
wydziela się kwas, który rozpuszcza szkliwo i powoduje nadwrażliwość zębów. Dlatego tak 
ważne jest, aby czyścić zęby po każdym posiłku i stosować pasty do zębów wzmacniające 
szkliwo.

OCHRONA PRZED PRÓCHNICĄ 
I PROFILAKTYKA CHORÓB DZIĄSEŁ
Pasta do zębów z aktywnymi ekstraktami z zielonej 
herbaty, szałwii i rumianku przeznaczona do całodziennej 
ochrony przed bakteriami i płytką nazębną.

Ekstrakty z zielonej herbaty, szałwii 
i rumianki mają skuteczne działanie 
przeciwzapalne i łagodzące.

Naturalna perła – źródło wapnia 
i aminokwasów, wzmacnia szkliwo 
i odżywia dziąsła.

Innowacyjna formuła Sp.White System® 
bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo 
zębów na połysk.

EFEKT 
PRZECIWZAPALNY – 

EFEKT 
HEMOSTATYCZNY –

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

EFEKT 
PRZECIWPRÓCHNICZY – 



8 ACTIVE INGREDIENTS
Pearl extract, lavender 
bioconcentrate, green tea 
extract, camonile extract, sage 
extract, Polydon®, 
tetrapotassium pyrophosphate 
and papain.

EFFECTEFFECT

CLINICALLY 
PROVEN EFFECTS

This bio-active toothpaste with natural plant 
extracts is intended for gentle whitening 
and protection against caries (tooth decay). 
A combination of sage, chamomile and 
green tea extracts exerts soothing and
anti-inflammatory effects on gums.
The toothpaste is fluoride-free.

Natural pearls contain calcium and amino acids
for teeth strengthening and gum nutrition, as well 
as increase enamel resistance to caries (tooth 
decay). Lavender bio-concentrate possessing 
strong antiseptic properties effectively revitalizes 
gums. Innovative Sp.White System® safely 
whitens and polishes enamel making it shiny.

Food residues, bacteria and resulting plaque remain on our teeth after each meal; it destroys 
solid enamel tissues and result in caries (tooth decay) development. Bacteriaʼ vital activity
product is acid corroding enamel and resulting in elevation of teeth sensitivity. That is why 
brushing teeth after each meal and using enamel-strengthening toothpastes is so important.

PROTECTION AGAINST
CARIES (TOOTH DECAY)
AND PREVENTION OF GUM DISEASES
The toothpaste with active green tea, sage and camomile 
extracts is intended for prevention of bacterial growth and 
plaque formation throughout the day, as well as protection 
from caries (tooth decay).

Green tea, sage and camomile extracts
exert potent anti-inflammatory and 
soothing effects.

Natural pearls – a source of calcium 
and amino acids strengthens enamel 
and nourishes gums.

Innovative Sp.White System®

safely whitens and polishes 
enamel making it shiny.

ANTI-
INFLAMMATORY

effect –

ANTI-CARIES
(tooth decay)

effect –
HEMOSTATIC

effect –
CLEANING

effect –

SKŁADNIKI AKTYWNE
Bioaktywny wapń Calcis®, 
Polydon®, ksylitol, 
papaina, bromelaina, olejki 
eteryczne z drzewa 
różanego, lawendy 
i bergamotki, ekstrakt 
z fiołka.

EFEKT

POTWIERDZONO 
KLINICZNIE

PEŁNA OCHRONA I HIGIENA 
PRZEZ CAŁĄ NOC
Unikalna żelowa pasta do zębów z olejkami eterycznymi 
z amazońskiego drzewa różanego, lawendy i bergamotki 
ma silne właściwości antybakteryjne i pomaga zachować 
świeży oddech aż do rana.

EFEKT 
DEZODORUJĄCY –

Nocą zwiększa się ryzyko powstania i rozwoju chorób zębów w związku ze spowolnionym 
procesem wydzielania śliny. Chorobotwórcze bakterie, które namnażają się podczas 
6-8 godzinnego snu, przyczyniają się do odkładania się płytki nazębnej i nieświeżego
oddechu. W ciągu dnia nasz organizm wykorzystuje naturalny system czyszczenia jamy
ustnej, ale w nocy praca tego systemu jest spowolniona, co sprzyja szczególnie aktywnemu
namnażaniu się bakterii.

Kompleks naturalnych enzymów 
z ananasa i papai zapobiega 
powstawaniu płytki nazębnej w ciągu 
nocy i sprzyja zachowaniu czystości 
szkliwa. Składnik Polydon® sprawia, 
iż zęby są idealnie gładkie, co utrudnia 
gromadzenie się bakterii na powierzchni 
szkliwa.

Pasta doskonale nadaje się do stosowania 
przed snem. Połączenie olejków eterycznych, 
wchodzących w skład pasty, zapewnia relaks 
i antystresowe działanie i na długo chroni 
przed bakteriami. Ekstrakt z fiołków dba 
o zdrowie dziąseł. Bioaktywny wapń Calcis® 

wzmacnia szkliwo, wspomagając zmniejszenie
nadwrażliwości zębów.

Olejki eteryczne z drzewa różanego i lawendy chronią 
zęby w czasie snu przed powstawaniem miękkiego 
osadu i mają korzystny wpływ na układ nerwowy.

Biologicznie naturalny wapń Calcis® 
wzmacnia szkliwo, wspomagając 
zmniejszenie nadwrażliwości zębów.

Innowacyjna formuła Sp.White 
System® bezpiecznie wybiela 
i poleruje szkliwo zębów na połysk.

EFEKT 
DESENSYTYWNY –

EFEKT 
PRZECIWZAPALNY –

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –



SKŁADNIKI AKTYWNE
Polydon®, 
hydroksyapatyt, 
bioaktywny wapń Calcis®, 
papaina, alfa-bisabolol, 
sole potasu i cynku.

EFEKT

POTWIERDZONO 
KLINICZNIE

Jony cynku mają ściągający 
i przeciwzapalny wpływ na dziąsła. 
Innowacyjna formuła Sp.White System® 
bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo 
zębów na połysk.

Bioaktywny wapń Calcis®, pochodzący 
ze skorupek jaj, w połączeniu 
z hydroksyapatytem skutecznie wzmacnia 
szkliwo zębów, usuwając przyczyny 
nadwrażliwości zębów. Połączenie naturalnych 
enzymów z papai ze składnikiem Polydon® 
rozbija płytkę nazębną, zapewniając staranne 
oczyszczenie i świeży oddech na długi czas.

Co piąta osoba na świecie cierpi z powodu nadwrażliwości zębów. Przejawem tego stanu jest 
ból, odczuwany w trakcie spożywania zimnych, gorących, kwaśnych lub słodkich pokarmów, 
a także podczas szczotkowania zębów. Przyczynami nadwrażliwości zębów są: wady 
zgryzu, zapalenie tkanki dziąseł, powikłania po zabiegach stomatologicznych, patologiczne 
ścieranie zębów, nadmierne spożywanie kwaśnych pokarmów, stosowanie niskiej jakości 
szczoteczki i past do zębów z drobinkami ścierającymi oraz ścieranie szkliwa w wyniku 
nieprawidłowej techniki szczotkowania.

KOMPLEKSOWA HIGIENA 
I WYBIELANIE WRAŻLIWYCH ZĘBÓW
Multiaktywna pasta do zębów delikatnie dba o biel wrażliwych 
zębów i zdrowie dziąseł, doskonale odświeża oddech. Zawarty 
w paście do zębów hydroksyapatyt pomaga wzmocnić szkliwo.

Hydroksyapatyt wspomaga wzmacnianie 
i remineralizację szkliwa, zmniejsza 
nadwrażliwość zębów.

Wyciąg z olejku z rumianku ma 
przeciwzapalny i kojący wpływ 
na dziąsła.

Innowacyjna formuła Sp.White System® 
bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo 
zębów na połysk.

SERIES
A SECRET OF DREAMS COME TRUE:

FULFILLMENT OF CONSUMERS` DESIRES AND ALWAYS INNOVATION

EFEKT 
HEMOSTATYCZNY –

EFEKT 
REMINERALIZUJĄCY –

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

EFEKT 
PRZECIWZAPALNY –



SKŁADNIKI 
AKTYWNE
Hydroksyapatyt, 
olejki eteryczne 
z rumianku niebieskiego 
i hiszpańskiej cytryny, 
witaminy C, PP i E, 
papaina, Polydon®.

SENSITIVE
ZMNIEJSZENIE NADWRAŻLIWOŚCI 
I WZMOCNIENIE SZKLIWA ZĘBÓW
Skutecznie wzmacniająca pasta do zębów SENSITIVE 
uzupełnia utratę minerałów oraz zmniejsza nadwrażliwość zębów.

   EFEKT
• Hydroksyapatyt wapnia wnika głęboko

w uszkodzone szkliwo i wzmacnia je, działając
identycznie jak plomba, dzięki czemu
powierzchnia zęba staje się gładsza i bardziej
odporna na działanie bakterii i kwasów.
Zmniejsza nadwrażliwość zębów.

• Wysoce skuteczny antyseptyk Biosol® ma silne
działania przeciwzapalne.

• Innowacyjna formuła Sp.White System®

bezpiecznie wybiela oraz poleruje szkliwo
na połysk.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT 

DESENSYTYWNY –

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

EFEKT 
ANTYOKSYDACYJNY – 

Hydroksyapatyt – główny budulec 
emalii, działa identycznie jak plomba, 
uszczelnia mikropęknięcia na 
powierzchni szkliwa, wzmacniając go 
i zmniejszając nadwrażliwość zębów.

Olejki eteryczne z rumianku niebieskiego 
i hiszpańskiej cytryny mają działanie 
antybakteryjne i antyseptyczne jak 
również pomagają zmniejszyć 
krwawienie dziąseł. Witaminy C, PP, E 
i flawonoidy w ekstrakcie z liści orzecha 
włoskiego mają działanie 
antyoksydacyjne.

Kombinacja naturalnego enzymu 
z papai (papaina) z wybielającym 
komponentem Polydon® rozpuszcza 
nalot na zębach i widocznie rozjaśnia 
szkliwo, dzięki czemu powierzchnia 
zębów staje się idealnie gładka.

Przy ścienieniu szkliwa zębów zwiększa się ilość oraz rozmiar otwartych kanalików 
zębinowych. Obecnie według danych statystycznych około 57% dorosłej populacji 
Europy odczuwa zwiększoną nadwrażliwość tkanek twardych zębów.

83%

55%

59%



SERIA
TAJEMNICA SPEŁNIENIA MARZEŃ... 

INNOWACJE, BEZPIECZEŃSTWO I PRZYJEMNOŚĆ



Ekstrakt z jagód jałowca i kompleks 
składników aktywnych zapewniają 
ochronę przed bakteriami i tworzeniem 
się płytki nazębnej. Wysoko skuteczny 
antyseptyk Biosol® zapobiega rozwojowi 
bakterii oraz utrzymuje dziąsła 
w dobrej formie.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Ekstrakt z jagód jałowca, 
aktywny węgiel z brzozy 
karelskiej, Biosol®, ekstrakt 
ze stewii

Szkliwo zdrowych zębów jest przezroczyste, a jego kolor zbliżony do naturalnego koloru kości słoniowej. Bardzo często powierzchnia 
zębów staje się matowa i mętna. Dzieje się tak z powodu przebarwień płytki nazębnej, nagłego oddziaływania mechanicznego, 
demineralizacji szkliwa i powstawania kredowych plam. Taki ząb wymaga profesjonalnego leczenia i dalszej profilaktyki.

KWęgiel z brzozy karelskiej wybiela, 
pochłania zapachy i usuwa 
zanieczyszczenia, a także nadaje paście 
wyjątkowy błyszczący czarny kolor. 
Pasta bezpiecznie i skutecznie wybiela 
zęby, hamuje rozwój bakterii, utrzymuje 
świeży oddech, skutecznie chroni przed 
powstawaniem kamienia nazębnego 
i normalizuje pH śliny. Pasta o smaku 
kwaśnego jałowca.  Nie zawiera fluoru.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT WYBIELAJĄCY  

EFEKT PRZECIWZAPALNY 
EFEKT HEMOSTATYCZNY  
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY   

– o 2 tony w ciągu 4 tygodni
wg skali VITAPAN

– 93,8%.
– 70,6%.
– 97,3%

• Wysoce skuteczny antyseptyk Biosol® ma
silne działanie antybakteryjne.
• Ekstrakt z jagód jałowca ma właściwości
przeciwzapalne.

• Węgiel z brzozy karelskiej wybiela
szkliwo i pochłania zapach.

EFEKT

Wysoko aktywna czarna pasta 
do zębów BLACKWOOD 
specjalnie stworzona dla tych, 
którzy potrzebują maksymalnej 
świeżości oddechu, naturalnej 
bieli zdrowych zębów 
i antybakteryjnego działania.

BLACKWOOD
Dla silnych duchem
SILNE WYBIELANIE 
I NORMALIZACJA pH JAMY USTNEJ



GOLD
Dla bardzo ważnych osób
SKUTECZNA I KOMPLEKSOWA TROSKA O PIĘKNY UŚMIECH
Bioaktywny wapń Calcis®, uzyskany 
ze skorupek jaj, skutecznie wzmacnia 
szkliwo. Naturalne enzymy papainy 
delikatnie rozpuszczają przebarwienia 
na płytce nazębnej, wspomagając 
rozjaśnienie szkliwa. Tymol i ekstrakt 
z pestek winogron, chronią przed 
próchnicą i powstawaniem płytki 
nazębnej.

Ekstrakt z naturalnej wanilii zmniejsza 
apetyt. Cenne mleczko pszczele pomaga 
wzmocnić immunitet miejscowy jamy ustnej. 
Ekstrakt ze szmaragdu, uzyskany w wyniku 
zanurzenia proszku szmaragdowego 
w specjalnym roztworze, zapewnia ochronę 
antybakteryjną. Nie zawiera fluoru.

POTWIERDZONO KLINICZNIE 
EFEKT WYBIELAJĄCY     – o 1 ton w ciągu 4 

tygodni wg skali VITAPAN
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  

EFEKT PRZECIWZAPALNY  

EFEKT HEMOSTATYCZNY  

EFEKT PRZECIWPRÓCHNICZY  

– 76%

– 47,3%

–  55,2%

–  54,8% 

• Bioaktywny wapń Calcis® skutecznie wzmacnia
szkliwo i chroni zęby przed próchnicą.

• Ekstrakt z pestek winogron i mleczko pszczele
tonizują i dbają o zdrowie dziąse.

Pierwsza drogocenna pasta do zębów 
GOLD ze złotem, ekstraktem ze 
szmaragdu i mleczkiem pszczelim, 
opracowana specjalnie w trosce 
o piękny uśmiech. Naturalne aktywne
składniki delikatnie rozjaśniają,
polerują i wzmacniają szkliwo, chronią
przed próchnicą, zapobiegają
powstawaniu płytki nazębnej, tonizują
i dbają o zdrowie dziąseł.

Skład mleczka pszczelego wyróżnia spośród wszystkich znanych dzisiaj biologicznych stymulatorów, najbardziej zbilansowane połączenie 
minerałów i naturalny sposób wzmacniania właściwości regeneracyjnych funkcji organizmu. GOLD ma silne działanie bakteriobójcze i regenerujące. 
Uważa się, że wystarczy potrzymać kawałek złota w ustach, żeby wspomóc walkę z chorobami gardła i sprawić, aby zapach z ust był przyjemny.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Bioaktywny wapń Calcis®, 
Tymol, papaina, ekstrakt z 
pestek winogron, mleczko 
pszczele, ekstrakt 
ze szmaragdu, złoto

EFEKT
• Kompleks enzymów z papai i łagodnych
drobinek ścierających delikatnie rozjaśnia
i poleruje szkliwo.



Olejek z korzenia imbiru poprawia 
ukrwienie jamy ustnej oraz dba 
o zdrowe dziąsła. Glukonian cynku
ma właściwości ściągające
i antybakteryjne, a w połączeniu
z ekstraktem z owoców rokitnika
zapobiega zapaleniu jamy ustnej.

Kompleks naturalnych enzymów papainy, 
antyseptycznego Tymolu i komponentu 
Polydon® usuwa osad i przebarwienia 
z powierzchni zęba oraz zapewnia 
długotrwały świeży oddech.
Pasta do zębów zapewnia skuteczną 
profilaktykę zapalenia jamy ustnej, 
zapobiega powstawaniu płytki nazębnej 
i chroni przed nieprzyjemnym zapachem. 
Pasta o intensywnym 
imbirowym smaku. Nie zawiera fluoru.

EFEKT WYBIELAJĄCY   

EFEKT DEZODORUJĄCY  

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY          –  71,4%
EFEKT PRZECIWZAPALNY   –  59,3%
EFEKT HEMOSTATYCZNY   –  49,8%

–  o 1 ton w ciągu 2 tygodni 
wg skali VITAPAN 

– 32,1%

• Polydon® i sole aminokwasów chronią przed
powstawaniem płytki nazębnej i nieświeżym
oddechem.

Pierwsza rozgrzewająca pasta 
do zębów z imbirem zapewnia 
uczucie przyjemnego ciepła 
i kompleksową pielęgnację 
jamy ustnej.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Olejek z korzenia imbiru, 
glukonian cynku, ekstrakt  
z rokitnika, ekstrakt stewii, 
sól kwasu glutaminowego, 
Tymol, papaina, Polydon®.

GINGER
Dla tych, którzy pragną ciepła
ZDROWE DZIĄSŁA 
I DŁUGOTRWAŁY ŚWIEŻY ODDECH

EFEKT
• Ekstrakty z rokitnika i glukonianu cynku
dbają o zdrowe dziąsła.
• Naturalne polifenole Tymolu zapewniają
skuteczną profilaktykę zapalenia jamy ustnej.

Olejek eteryczny z korzenia imbiru nadaje paście do zębów niezwykle odświeżający cierpki smak, pomaga zwalczyć apatię, zmęczenie, 
osłabienie, zwiększa atrakcyjność i pewność siebie oraz zdolności komunikacyjne. Według legendy, w czasie panowania króla Artura, 
rycerze okrągłego stołu, aby dodać sobie odwagi i zwiększyć aktywność umysłową, przed każdą walką pili wywar z imbiru.



MAGNOLIA
Dla tych co wierzą w cuda
OCHRONA I DELIKATNE 
ROZJAŚNIENIE WRAŻLIWYCH ZĘBÓW

Łagodnie ścierająca rozświetlająca 
pasta do zębów Magnolia 
do codziennego użytku, skutecznie 
dba o wrażliwe zęby. 
Dzięki właściwościom naturalnego 
aminokwasu pasta posiada 
zwiększony efekt wybielający 
i z łatwością usuwa barwiące 
substancje z powierzchni szkliwa.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Ekstrakt z kory magnolii, 
Tymol, olejek 
rozmarynowy, ekstrakt 
z lukrecji, sól kwasu 
glutaminowego, ekstrakt 
ze stewii, papaina.

Ekstrakt z kory magnolii chroni przed 
bakteriami Streptococcus mutans, 
powodującymi próchnicę, 
i nieprzyjemnym zapachem, co zwiększa 
naszą pewność siebie. Naturalny środek 
antyseptyczny Tymol, olejek rozmarynowy 
i ekstrakt z kory drzewa lukrecji pielęgnuje 
i dba o zdrowie dziąseł. 

Na temat magnolii istnieje wiele legend, zwłaszcza w Chinach i Japonii. Magnolia zwiększa samoocenę, zwalcza napięcie i pomaga 
pozbyć się kompleksów i samokrytyki. Zapach magnolii tworzy atmosferę relaksu i spokoju, podniosłego nastroju, duchowej 
równowagi i harmonii, a także wzmacnia pewność siebie.  Magnolia pomaga spojrzeć na siebie łagodnym okiem i pozbyć się depresji.

Olejek rozmarynowy – naturalny środek 
konserwujący,w połączeniu z ekstraktem ze 
stewii zapewnia profilaktykę stanów zapalnych 
jamy ustnej, poprawia ukrwienie i chroni zdrowe 
dziąsła.
Pasta do zębów chroni i delikatnie rozjaśnia 
szkliwo wrażliwych zębów, skutecznie 
zapobiega powstawaniu płytki nazębnej 
i kamienia, zapewnia długotrwałą świeżość 
oddechu.
Proszek ze złocistej perły z wybrzeży 
Wenezueli, ekstrakty z kwiatów Nima, aloesu 
i liści bazylii nadają paście wyrafinowany 
różowy odcień. Pasta nie zawiera syntetycznych 
barwników i konserwantów. Nie zawiera fluoru.
EFEKT
• Sól aminokwasu delikatnie rozświetla szkliwo
zębów i zapobiega powstawaniu kamienia
nazębnego.
• Ekstrakt z kory magnolii chroni przed próchnicą
i powstawaniem płytki nazębnej.
• Tymol i olejek z rozmarynu zapewnia
długotrwały świeży oddech.



Wyciąg z pokrzywy zawiera taniny 
i witaminy K i C oraz ma silne 
działanie antybakteryjne, 
zapobiegające zapaleniu jamy ustnej, 
a także jest silnym antyoksydantem. 
Olejek eteryczny z szałwii 
w połączeniu z antyseptycznym 
Biosol® wspomaga profilaktykę stanów 
zapalnych i krwawienia z dziąseł. 
Suchy ekstrakt ze stewii chroni przed 
zapaleniem dziąseł. 

SKŁADNIKI AKTYWNE
Wyciąg z pokrzywy, 
olejek z szałwii, olejek 
kajeputowy, ekstrakt ze 
stewii, ekstrakt z chili.

Na temat leczniczych i magicznych właściwości pokrzywy krążą legendy. Od czasów starożytnych w medycynie szeroko wykorzystywano 
jej właściwości gojące i rozgrzewające. W kosmetologii i perfumerii aktywnie stosowano chlorofilowy barwnik, a w przemyśle spożywczym 
– olej z pokrzywy. Pokrzywom przypisywano magiczne właściwości: uważano, że są w stanie uchronić dom przed złymi duchami.

• Wyciąg z pokrzywy ma
działanie hemostatyczne, a w połączeniu
z olejkiem z szałwii tworzy kompleks
przeciwutleniaczy na skutek wytrącających
się związków polifenolowych. 

Wybielająca pasta do zębów 
z pokrzywą skutecznie poprawia 
ukrwienie tkanek miękkich jamy 
ustnej, wzmacnia efekt hemostazy 
i delikatnie dba o zdrowie dziąseł.

SHOCK
Dla miłośników mocnych wrażeń 
KOMPLEKSOWA OPIEKA NA KAŻDY DZIEŃ

Olejek kajeputowy działa bezpieczniej, jako 
środek antybakteryjny. Ekstrakt z pieprzu 
nadaje paście niezwykle ostry wyrazisty 
smak i pobudza ukrwienie dziąseł. 
Niezwykle ostra pasta do zębów 
dla poszukujących nowych wrażeń.
Pasta nie zawiera: syntetycznych substancji 
słodzących, barwników, syntetycznych 
substancji powierzchniowo czynnych, 
konserwantów, substancji ropopochodnych, 
PEG, chlorheksydyny, triklosanu, fluoru.  

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY   
EFEKT PRZECIWZAPALNY  
EFEKT HEMOSTATYCZNY  
EFEKT ANTYOKSYDACYJNY 
EFEKT DEZODORUJĄCY   

EFEKT

– 80,2%
– 54,0%
– 56,0%
– 85%
– 51,4%

• Uwaga: Pasta o intensywnym ostrym
smaku! Nie jest zalecana osobom
o wrażliwych receptorach.



Kompleks aktywnych składników 
wzmacnia szkliwo i chroni zdrowie 
dziąseł. Pasta do zębów zawiera 
hydroksyapatyt wzmacniający szkliwo 
i zmniejszający nadwrażliwość 
zębów.

Wysoko skuteczny antyseptyk Biosol® 
zapobiega powstawaniu bakterii i chroni 
zdrowie dziąseł. Ekstrakty z rzadkich roślin 
– afrodyzjaków Damiana, Kau Pe, Muira
Puama pobudzają zmysły i uwalniają
energię seksualną. Betafrolin – naturalny
"składnik szczęścia", pobudza produkcję
endorfin i poprawia nastrój. Pasta
o aromacie truskawkowej świeżości.

Nie zawiera fluoru.

• Ekstrakt z poziomki odżywia dziąsła
i jednocześnie jest źródłem witaminy
A, C, B6, K, soli mineralnych i jodu.
• Ekstrakt ze stewii – naturalny składnik
słodzący, ma właściwości przeciwzapalne
i działanie stymulujące układ odpornościowy.

Błyszcząca pasta do zębów 
DREAM z ekstraktem z 
soczystej poziomki została 
opracowana specjalnie do 
pielęgnacji wrażliwych zębów.

Błona śluzowa dolnej części języka jest znacznie bardziej miękka i cieńsza od górnej, a jej powierzchnia bogato usiana cienkimi 
naczyniami krwionośnymi, tzw. kapilarami. Zapewnia to szybkie wchłanianie się do krwi niektórych składników, umieszczonych 
pod językiem, dzięki czemu stymulowana jest produkcja endorfin i poprawia się nastrój.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Hydroksyapatyt, ekstrakt ze 
stewii, ekstrakt z Muira 
Puama, ekstrakt z Damiany, 
ekstrakt z poziomki, ekstrakt 
z Kau Pe, betafrolin, Biosol®, 
Polydon®.

100% zysków ze 
sprzedaży danego 

produktu przeznaczona 
jest na cele charytatywne

DREAM
Dla tych, którzy marzą o szczęściu 
ŁAGODNE WYBIELANIE I ZMNIEJSZENIE 
NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW

EFEKT
• Hydroksyapatyt wzmacnia i odbudowuje
zewnętrzną powłokę szkliwa i zmniejsza
nadwrażliwość zębów

POTWIERDZONE KLINICZNIE
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  – 71,4%
EFEKT PRZECIWPRÓCHNICZY – 63,6%
EFEKT DESENSYTYWNY   – 72,7%
EFEKT WYBIELAJĄCY   – o 1 ton w ciągu 4

tygodni wg skali VITAPAN 



Complex of active ingredients 
strengthens enamel and maintains gum 
health. The toothpaste contains 
nano-hydroxyapatite for enamel 
strengthening and decreases 
hypersensitivity.

Highly effective antiseptic agent Biosol 
prevents growth of bacteria and maintains 
gum health. Extracts of rare aphrodisiac
plants Damiana, Kau Pe and Muira Puama 
promote revealing of sensuality and 
releasing of sexual energy. Betaphroline, a 
natural «ingredient of happiness,» stimulates 
production of endorphins and raises spirits, 
but strawberry extract freshness the flavor.
The toothpaste is fluoride-free.

CLINICALLY PROVEN EFFECTS
WHITENING effect – 1 tone in 4 weeks 
according to VITAPAN scale
CLEANING effect – 71,4%
ANTI-CARIES (tooth decay) effect – 63,6%
DESENSITIZING effect – 72,7%

• Strawberry extract, being a source of vitamins 
A, C, B6, K, mineral salts and iodine, nourishes 
gums.
• Stevia extract is a natural sweetener
possessing anti-inflammatory and
immunostimulating effects.

Pinky DREAM toothpaste with juicy 
strawberry extract has been 
specially developed for sensitive 
teeth care.

Mucous membrane of lower tongue surface is much gentler and thinner than the upper one – there are plenty superficially located thin 
blood vessels (capillaries) in it. They ensure rapid absorption of certain toothpaste ingredients applied locally, which is why active 
components rapidly penetrate into bloodstream, stimulate production of endorphins and improve emotional state.

10 ACTIVE INGREDIENTS
Nano-hydroxyapatite, stevia 
extract, pyrophosphates, Muira 
Puama extract, Damiana 
extract, strawberry extract, 
Kau Pe extract, betaphroline, 
Biosol and  Polydon®.

100% profits from sales of 
this product are invested into 

charitable projects.

GENTLE WHITENING, BETTER MOOD
AND SENSITIVE TEETH CARE

Sensitive teeth care for those who dream of happiness

EFFECT
• Nano-hydroxyapatite strengthens 
and restores upper enamel layer, as
well as decreases sensitivity of teeth.

• Ekstrakt z nasion pachnotki hamuje rozwój
próchnicotwórczych drobnoustrojów, zapobiegając
tworzeniu się próchnicy zębów.
• Okrągłe drobinki ścierające dokładnie czyszczą,
wybielają i polerują szkliwo.

Błyszcząca pasta do zębów LOVE 
o smaku malinowym z naturalnymi
aktywnymi składnikami. Zawiera unikalny
ekstrakt z nasion pachnotki, tradycyjnie
wykorzystywany w Japonii. Pasta do
zębów o właściwościach
przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych,
hamuje rozwój próchnicotwórczych
drobnoustrojów i zapobiega
powstawaniu próchnicy.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Ekstrakt z nasion 
pachnotki, glicerynian 
potasu, naturalne 
disacharydy, lizozym.

W jamie ustnej każdego człowieka żyje wiele chorobotwórczych drobnoustrojów, które tworzą wrogie środowisko dla szkliwa zębów, 
powodujących jego uszkodzenie i nieświeży oddech. Ekstrakt z nasion pachnotki japońskiej, dzięki zawartości dużej ilości składników 
czynnych, wykazujących działanie antybakteryjne, normalizuje równowagę mikroflory jamy ustnej. Nawet Japończycy wykładają 
surową rybę na liście pachnotki, żeby uzyskać naturalną obróbkę antyseptyczną.

EFEKT DEZODORUJĄCY  
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  
EFEKT PRZECIWPRÓCHNICZY  
EFEKT PRZECIWZAPALNY  
EFEKT HEMOSTATYCZNY  
EFEKT WYBIELAJĄCY   

– 57,9%
– 73,8%
– 61,2%
– 72,9%
– 82%
– o 1 ton w ciągu 4 tygodni

wg skali VITAPAN

Okrągłe drobinki polerujące delikatnie wybielają 
szkliwo, dzięki czemu jest gładsze i błyszczące. 
Specjalny komponent z lukrecji – naturalny składnik 
słodzący o właściwościach przeciwzapalnych 
i przeciwpróchniczych.
Naturalny disacharyd pozwala na długi czas 
zachować świeży oddech, zapobiegając 
wytrącaniu się lotnych związków siarki – jednej 
z przyczyn nieprzyjemnego oddechu.
Dzięki komponentowi z ekstraktu z kory drzewa 
lukrecji, będącym silnym antyseptykiem, pasta 
do zębów LOVE skutecznie chroni przed wirusem 

opryszczki.

Firma SPLAT wspólnie z Centrum Naukowym "Ekologia 
człowieka" Wydziału Środowiska RUPN przeprowadziła 
specjalne badanie, potwierdzające wykrycie w 80% 
przypadkach pozytywnego wpływu pasty do zębów 
LOVE na stan emocjonalny człowieka. Na podstawie tego 
badania można twierdzić, że LOVE od firmy SPLAT 
zwiększa poziom endorfin – hormonu szczęścia we krwi. 
Delikatna jasnoczerwona pasta do zębów LOVE 
stworzona, aby dostarczać przyjemności! Nie zawiera 
siarczanu laurylowego, triklosanu, chlorheksydyny, 
sacharyny. Ma wyrazisty 
malinowy aromat.    Nie zawiera fluoru.

POTWIERDZONO KLINICZNIE 

LOVE
Dla tych co kochają
WYBIELANIE, DŁUGOTRWAŁA ŚWIEŻOŚĆ 
ODDECHU I DZIAŁANIE PRZECIWWIRUSOWE

EFEKT
• Glicerynian potasu – specjalny składnik
otrzymywany z lukrecji, ma działanie przeciwzapalne
i antybakteryjne, zapewnia efekt przeciwpróchniczy
i chroni przed wirusem opryszczki.



• Papaina hamuje rozwój bakterii i wspomaga
rozbijanie płytki nazębnej.

• Polydon® zapobiega powstawaniu kamienia
nazębnego.

Innowacyjna wybielająca pasta do 
zębów EXTREME WHITE zawiera 
mikrogranulki z nadtlenkiem 
karbamidu i unikalną formułę 
Sp.White System®. Pasta 
stworzona specjalnie do 
delikatnego wybielania szkliwa 
w ciągu 4-6 tygodni codziennego 
stosowania.

Profesjonalne metody wybielania mogą być przeciwwskazane, zaś stosowanie past wybielających, to znacznie łagodniejsza 
procedura. W skład pasty do zębów EXTREME WHITE wchodzi nadtlenek karbamidu o minimalnym roboczym stężeniu 
(nie więcej niż 0,1%). Dlatego proces wybielający zęby w domowych warunkach jest znacznie łagodniejszy.

Efekt intensywnego wybielania jest 
uzyskiwany dzięki zawartym w paście 
naturalnym enzymom, rozbijającym 
płytkę nazębną, okrągłym drobinkom 
polerującym i unikalnym 
mikrogranulkom nadtlenku, delikatnie 
wybielającym zęby już o 2 tony 
w ciągu czterech tygodni stosowania. 
Jony fluoru, wchodzące w skład pasty, 
skutecznie chronią przed próchnicą.

SKŁADNIKI 
AKTYWNE 
Granulki nadtlenku 
karbamidu, 
papaina, Polydon®, 
fluorek sodu.

Zaleca się stosowanie EXTREME WHITE 
na przemian z pastami wzmacniającymi 
szkliwo (SPLAT Professional BIOCALCIUM, 
SPLAT Professional MAXIMUM, SPLAT 
Special SIBERRY), aby uniknąć 
zwiększenia wrażliwości zębów. W celu 
uzyskania najlepszego efektu 
wybielającego, należy powstrzymać się 
od jedzenia i picia przez 20 minut po 
umyciu zębów.   Zawiera fluor.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT WYBIELAJĄCY   – o 2 tony w ciągu 4

tygodni wg skali VITAPAN
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  
EFEKT REMINERALIZUJĄCY 
EFEKT PRZECIWZAPALNY  
EFEKT HEMOSTATYCZNY  

– 66%
– 17%
– 26%
– 63%

EXTREME WHITE
Do intensywnego wybielania 
i usuwania przebarwień szkliwa zębów
WYBIELANIE O 2 TONY W DOMOWYCH WARUNKACH

EFEKT
• Granulki nadtlenku karbamidu
usuwają przebarwienia
i zanieczyszczenia.



• Papain inhibits bacterial growth 
and breaks up soft dental plaque.

• Polydon® prevents formation of dental tartar.

Innovative pink EXTREME WHITE 
toothpaste contains carbamide 
peroxide microgranules and a 
unique complex Sp.White System®. 
The toothpaste is created specially 
for gentle enamel home whitening 
within 4 weeks of daily use.

Professional whitening methods may have certain contraindications, while the use of special toothpastes is a much sparing procedure. 
Content of whitening carbamide peroxide ingredient in EXTREME WHITE toothpaste is limited to an optimal working concentration (not 
more than 0,1%). SPLAT R&D team made the procedure gentle and gradual.

The effect is achieved due to natural 
enzymes breaking up soft dental 
plaque, round polishing particles and 
unique carbamide peroxide 
microgranules intensively whitening 
teeth by 2 tones in four weeks of use.
Fluoride ions assure reliable protection 
from caries (tooth decay).

It is recommended to use EXTREME WHITE
in alternate with enamel-strengthening 
toothpastes, like SPLAT BIOCALCIUM, 
SIBERRY, SEA MINERALS or ORGANIC in 
order to avoid increased tooth sensitivity. To 
achieve the best whitening effect, it is 
recommended to abstain from food and 
drinks consumption within 20 minutes after 
teeth brushing. The toothpaste contains 
fluoride.

ACTIVE 
INGREDIENTS
Carbamide
peroxide granules, 
papain, Polydon®

and sodium 
fluoride. CLINICALLY PROVEN EFFECTS

WHITENING effect – 2 tones according to VITAPAN scale
CLEANING effect – 66%
REMINERALIZING effect – 17%
ANTI-INFLAMMATORY  effect – 26%
HEMOSTATIC  effect – 63%

For intensive whitening of dental enamel
EFFECTIVE HOME WHITENING 
BY 2 TONES

EFFECT
• Carbamide peroxide granules 
decolorize pigmentation and 
remove contaminants.

• Wysoce skuteczny antyseptyczny Biosol® 

działa przeciwzapalne.
• Wyciąg z brusznicy wzmacnia i chroni
zdrowie dziąse.

Skuteczna pasta do zębów 
przeznaczona do kompleksowej 
higieny jamy ustnej. 
Lecznicze ekstrakty z brusznicy, 
jałowca, rokitnika, żurawiny 
i poziomki doskonale odżywiają 
i leczą dziąsła.

Hydroksyapatyt – podstawowy materiał 
budulcowy szkliwa – wzmacnia szkliwo 
i zmniejsza nadwrażliwość zębów. 
Wyciąg z korzenia ratanii w połączeniu 
z wysoce skutecznym antyseptycznym 
Biosol® ma właściwości 
przeciwutleniające.

Naturalny kompleks enzymów 
(laktoferyna, laktoperoksydaza, oksydaza 
glukozy) wzmacnia odporność jamy ustnej 
i hamuje rozwój szkodliwych bakterii. 
Glukonian cynku ma właściwości 
ściągające i zapewnia długotrwałą 
świeżość oddechu. Zawiera fluor.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT REMINERALIZUJĄCY 
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  
EFEKT PRZECIWZAPALNY  
EFEKT HEMOSTATYCZNY  

– 50%
– 97,3%
– 95%
– 81%

Hydroksyapatyt – minerał pochodzenia naturalnego, podstawowy materiał budulcowy szkliwa i trzeci pod względem wielkości 
składnik naszego organizmu (po wodzie i kolagenie). Cząsteczki hydroksyapatytu zawarte w pastach do zębów SPLAT 
remineralizują szkliwo zębów, zapewniając profilaktykę i zapobiegając powstawaniu próchnicy.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Wyciąg z ratanii, ekstrakty z 
brusznicy, jałowca, 
rokitnika, żurawiny, 
poziomki, Biosol®, 
nanohydroksyapatyt, 
laktoferyna, oksydaza 
glukozy, laktoperoksydaza, 
glukonian cynku, 
monofluorofosforan sodu, 
Olaflur.

SIBERRY
Dla dążących do perfekcji 

WZMOCNIENIE SZKLIWA I ZDROWIE DZIĄSEŁ

EFEKT
• Cząsteczki nanohydroksyapatytu
remineralizują szkliwo.



• Ekstrakt z chili wspomaga ukrwienie
i odżywianie tkanek dziąseł.
• Bioaktywny wapń Calcis® remineralizuje
szkliwo.

Innowacyjna pasta do zębów 
CHILI zawiera ekstrakt z ostrej 
papryki chili, który dba o zdrowie 
tkanek jamy ustnej, poprawia 
krążenie krwi i odżywianie 
tkanek dziąseł, zwiększając 
ich elastyczność i gęstość.

Młodość i piękny uśmiech w dużej mierze zależą od koloru szkliwa i stanu dziąseł. Wraz z wiekiem naturalnie ciemnieje zębina, 
dziąsła stają się luźniejsze i często opadają. Oprócz regularnego usuwania płytki nazębnej, konieczna jest prawidłowa pielęgnacja 
dziąseł i masowanie ich szczoteczką, co poprawia ukrwienie. Łagodne pasty do zębów na bazie krzemu są bezpieczne, ponieważ 
nie powodują ścierania szkliwa i nadwrażliwości zębów. Ekstrakt z ostrej papryki chili – skuteczny preparat medycyny tybetańskiej 
w leczeniu dziąseł, ma właściwości regeneracyjne, ściągające i antyseptyczne. Stosowany zewnętrznie w małych dawkach pobudza 
krążenie krwi, wzbogaca w witaminy, ma działanie antyoksydacyjne.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Ekstrakt z chili, bioaktywny 
wapń Calcis®, jony sody, 
monofluorofosforan sodu, 
ekstrakt z pietruszki.

Zawarta w paście kapsaicyna – 
paląca substancja z papryki chili, ma 
silne działanie immunostymulujące, 
zapobiega rozwojowi chorób 
zakaźnych w jamie ustnej.

EFEKT
• Jony fluoru przyspieszają proces
remineralizacji, spowalniają proces
powstawania próchnicy na wczesnym
etapie, mają właściwości bakteriobójcze.

DO WYBIELANIA ZĘBÓW I PIELĘGNACJI DZIĄSEŁ 
ZDROWE DZIĄSŁA I BEZPIECZNE WYBIELANIE SZKLIWA

Ekstrakt z pietruszki ma działanie 
bakteriobójcze i zapobiega powstawaniu 
nieświeżego oddechu.
Miękka pasta do zębów na bazie krzemu 
skutecznie i delikatnie rozjaśnia szkliwo 
bez podrażniania dziąseł.
Efekt lekkiego pieczenia. Zawiera fluor.
POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT PRZECIWZAPALNY   – 61,3%
EFEKT HEMOSTATYCZNY   – 63,4%
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  – 77,3%
EFEKT DESENSYTYWNY  – 66%
EFEKT REMINERALIZUJĄCY  – 63,6%
EFEKT WYBIELAJĄCY   – o 2 tony w ciągu 4

tygodni wg skali VITAPAN

CHILI



• Wyciąg ze spiruliny wspomaga procesy
metaboliczne w tkankach jamy ustnej.

• Cząsteczki hydroksyapatytu zmniejszają
nadwrażliwość zębów.

Wybielająca pasta do zębów SEA 
MINERALS – odświeżający żel 
o morskim aromacie, wzbogacony
minerałami i wyciągami z morskich
glonów, skutecznie wybiela,
wzmacnia i remineralizuje szkliwo.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Morskie minerały, ekstrakt 
ze spiruliny, ekstrakt 
z morszczynu, 
hydroksyapatyt, Polydon®, 
monofluorofosforan sodu.

Morskie minerały w połączeniu 
z hydroksyapatytem – materiałem 
budulcowym tkanek twardych zęba, 
odbudowują i wzmacniają szkliwo, 
zapobiegając powstawaniu próchnicy. 
Specjalny komponent Polydon® 
rozpuszcza powłokę białkową płytki 
nazębnej, zapobiegając dalszemu 
powstawaniu kamienia nazębnego.

Pasta delikatnie wybiela zęby, dzięki 
czemu są one gładkie, błyszczące 
i czyste. Naturalne ekstrakty z alg 
i wodorostów – spiruliny, dbają 
o zdrowie dziąseł i korzystnie wpływają
na tkanki miękkie jamy ustnej.

Zawiera fluor.

Nadal obserwuje się u ludzi próchnicę zębów i jej skutki. Z powodu działania kwasów wytworzonych przez bakterie w płytce nazębnej w wyniku 
metabolizmu cukrów dochodzi do zmiany równowagi kwasowo-zasadowej w stronę kwasowości i utraty składników mineralnych w szkliwie. 
Konsekwencją tego jest punktowa demineralizacja szkliwa - wstępna forma próchnicy. Demineralizacja punktowa jest procesem odwracalnym. 
Odtworzenie zniszczonego szkliwa następuje dzięki remineralizującym środkom zawierające związki wapnia i fosforu.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  
EFEKT PRZECIWZAPALNY  
EFEKT HEMOSTATYCZNY  
EFEKT DESENSYTYWNY  
EFEKT WYBIELAJĄCY   

– 64,7%.
– 68,6%.
– 63,9%.
– 65,4%
– o 2 tony w ciągu 4 tygodni 

wg skali VITAPAN 

SEA MINERALS
Dla tych co kochają morze 
WZMOCNIENIE SZKLIWA 
I OCHRONA PRZED PRÓCHNICĄ

EFEKT
• Morskie minerały odbudowują
i wzmacniają strukturę zęba.



• Żel ALOE VERA ma właściwości
przeciwzapalne.

• Olejek z drzewa herbacianego skutecznie
chroni przed bakteriami.

Wzmacniająca pasta do zębów 
Organic została stworzona 
specjalnie do czyszczenia 
szczególnie wrażliwych zębów. 
Pasta zawiera naturalny żel Aloe 
Vera, który wzmacnia dziąsła 
i wspomaga profilaktykę zapalenia 
jamy ustnej.

Bioaktywny wapń Calcis®, otrzymany 
ze skorupek jaj, wzmacnia szkliwo. 
Olejek z drzewa herbacianego – silny 
składnik antybakteryjny, zmniejsza 
krwawienie dziąseł i spowalnia 
powstawanie osadu nazębnego. 
Naturalne enzymy z papai rozbijają 
miękki osad nazębny.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Żel ALOE VERA, papaina, 
bioaktywny wapń Calcis® 
chitosan i olejek z drzewa 
herbacianego.

EFEKT
• Chitosan tworzy powłokę
ochronną i nawilża tkanki
miękkie jamy ustnej.

ORGANIC
Dla osób wymagających szczególnej pielęgnacji 
ZDROWE DZIĄSŁA I MOCNE SZKLIWO 
W CZASIE CIĄŻY

Pasta rekomendowana do stosowania 
w czasie ciąży i karmienia piersią. 
Pasta nie zawiera fluoru, sacharyny, 
chlorheksydyny, triklosanu. 
Wykonana na wodzie destylowanej.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT REMINERALIZUJĄCY 

EFEKT DESENSYTYWNY  

EFEKT PRZECIWZAPALNY  

EFEKT HEMOSTATYCZNY  

EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  

– 70%

– 75,5%

– 68,1%

– 75,1%

– 68,5%

Prawidłowy rozwój płodu bezpośrednio zależy od stanu zdrowia przyszłej matki, a dowolna infekcja, w tym stany zapalne jamy 
ustnej, mogą spowodować poważne uszkodzenie płodu. W 7-13 tygodniu ciąży kształtuje się tkanka układu kostnego dziecka, 
a organizm matki dzieli z nim spożywany wapń. Regularna higiena zębów jest szczególnie ważna w czasie ciąży: zachodzące zmiany 
hormonalne w organizmie matki często prowadzą do zapalenia dziąseł u ciężarnych, objawiające się rozluźnieniem dziąseł, 
przerostem i krwawieniem.



Pierwsza hipoalergiczna pasta do 
zębów bez aromatów, barwników 
i konserwantów do ochrony przed 
próchnicą i utrzymania świeżego 
oddechu.

Przezroczysty żel do zębów specjalnie 
zaprojektowany do użytku podczas stosowania 
leków homeopatycznych, a także dla osób, które 
z różnych powodów nie mogą stosować żadnych 
produktów zawierających aromaty i olejki 
eteryczne. Pasta nie zawiera aromatów i olejków 
eterycznych, barwników, środków 
konserwujących, powierzchniowo-czynnych, 
parabenów, triklosanu, fosforanów,  
chlorheksydyny, syntetycznych substancji 
słodzących, związków glinu.

Nie zawiera fluoru.
SKŁADNIKI AKTYWNE
Ekstrakt z nasion pachnotki, 
jony srebra, glicerynian 
potasu, lizozym, arginina.

Pasta zawiera dużą ilość naturalnych 
antyseptyków, które blokują rozwój bakterii 
chorobotwórczych powodujących próchnicę 
zębów i chorób przyzębia.
Dzięki ekstraktu z nasion pachnotki i jonom srebra 
pasta przez długi czas utrzymuje świeży oddech.
Pasta nie zawiera żadnych składników mięty.

EFEKT
• Jony srebra w połączeniu z lukrecją skutecznie
chronią przed próchnicą.
• Naturalne antyseptyki blokują rozwój patogennych
bakterii wywołujących próchnicę i choroby przyzębia.
• Enzym lizozym niszczy bakterie chorobotwórcze,
pozostawiając zdrową mikroflorę jamy ustnej.

Dla Tych, którzy cenią czystość i naturalność
HIPOALERGICZNA PASTA DO ZĘBÓW CHRONI 
PRZED PRÓCHNICĄ I DBA O ŚWIEŻY ODDECH

BEZ MIĘTY

Degradacja środowiska naturalnego, wzrost alergii i nietolerancji leków syntetycznych zmusza lekarzy i pacjentów do korzystania 
z alternatywnych terapii naturalnymi lekami. Homeopatię stosuje około 400 milionów ludzi na całym świecie, gdzie jedną z zasad skutecznego 
leczenia homeopatycznego jest wyeliminowanie produktów i substancji podrażniających receptory, takich jak kawa, kamfora, eukaliptus, mięta 
pieprzowa i ich pochodne. Brak konserwantów i aromatów jako składników w ZERO BALANCE może skutecznie dbać o jamę ustną, bez 
naruszania podstawowych zakazów leczenia homeopatycznego, a także zmniejszyć ryzyko wystąpienia alergii.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
EFEKT PRZECIWPRÓCHNICZY 

EFEKT DEZODORUJĄCY  

EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  

EFEKT PRZECIWZAPALNY 

EFEKT REMINERALIZUJĄCY  

– 38,6%

– 23,8%

– 55%

– 33,2%

– 30% 



JUNIOR SERIA 
DLA DZIECI

W TROSCE O PRZYSZŁOŚĆ – 
SERIA PRODUKTÓW 
DO PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ DLA DZIECI



BIOAKTYWNA PASTA DO ZĘBÓW DLA DZIECI

OD 3 DO 8 LAT
SKUTECZNA OCHRONA PRZED PRÓCHNICĄ 
I POMOC W TWORZENIU MOCNEGO SZKLIWA
Bioaktywna pasta do zębów SPLAT JUNIOR dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat zawiera 
unikalny zestaw enzymów mlecznych, które wzmacniają immunitet miejscowy jamy ustnej 
oraz chronią szkliwo przed bakteriami i płytką nazębną, podobnie jak mleko matki. Ekstrakt 
z lukrecji skutecznie walczy z próchnicą i zapobiega powstawaniu płytki bakteryjnej.

Innowacyjny, opatentowany* system 
LUCTATOL® hamuje rozwój bakterii 
próchnicotwórczych i odkładanie się płytki 
nazębnej aż do 96%. Nanohydroksyapatyt 
wspomaga budowę zębów i wzmacnia 
niedojrzałe szkliwo u dzieci. Hydrolizat 
kazeiny – komponent transportujący, 
otrzymany z mleka, dzięki jonom wapnia, 
wzmacnia na powierzchni szkliwa wiązania 
jonów wapnia, tym samym wzmacnia proces 
nasycenia dziecięcych zębów naturalnymi 
minerałami.
Nanohydroksyapatyt pomaga budować 
i wzmacniać niedojrzałe szkliwo u dzieci.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Enzymy mleczne (laktoferyna, 
laktoperoksydaza, oksydaza glukozy, 
lizozym), ekstrakt z lukrecji, 
hydrolizat kazeiny, naturalny żel Aloe 
Vera, nanohydroksyapatyt.

Wiśnia 
(WSCHÓD/EAST)

* Patent Nr. 2416391.
** Sankt-Petersburgski Państwowy
     Uniwersytet Medyczny im. Pawłowa 
** Pasta o smaku tutti-frutti

Pasta jest bezpieczna przy przypadkowym 
połknięciu.

Żel Aloe Vera ma właściwości nawilżające 
i przeciwzapalne, łagodzi podrażnienia dziąseł 
i pomaga zmniejszyć dolegliwości podczas 
bolesnego ząbkowania u dzieci.
Pasta nie zawiera: fluoru, konserwantów, 
barwników, drobinek ścierających, składników 
pieniących, sacharyny i innych sztucznych 
słodzików.

POTWIERDZONO KLINICZNIE**

EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  
EFEKT REMINERALIZUJĄCY 
EFEKT DESENSYTYWNY  
EFEKT HEMOSTATYCZNY  
EFEKT PRZECIWPRÓCHNICZY 

– 24%
– 60%
– 34,6%
– 32,1%
– 28,6%

Truskawka 
(ZACHÓD/WEST)

Wanilla-Karamel 
(PÓŁNOC/NORTH)

Tutti-frutti 
(POŁUDNIE/SOUTH)



INTENSYWNIE WZMACNIAJĄCE PASTY DO ZĘBÓW 
Z NANOHYDROKSYAPATYTEM WAPNIA

JUICY
DLA DZIECI W KAŻDYM WIEKU
Pasty do zębów JUICY głęboko odbudowują i wzmacniają twarde tkanki zębów, 
zapewniając w ten sposób skuteczną ochronę przed próchnicą i nalotem.

Nanohydroksyapatyt wapnia (mHAP) wnika 
głęboko w uszkodzone szkliwo i wzmacnia je, 
działając identycznie jak plomba, dzięki czemu 
powierzchnia zęba staje się gładsza i bardziej 
odporna na działanie bakterii i kwasów. 
Naturalny, opatentowany* system LUCTATOL® 
hamuje odkładanie się miękkiego nalotu aż 
do 96% i rozwój próchnicotwórczych bakterii 
Streptococcus mutans**. 
Żel Aloe Vera ma właściwości nawilżające 
i przeciwzapalne, łagodzi podrażnienia dziąseł.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Kompleks enzymów mlecznych 
SEBOMINE, hydrolizat kazeiny, 
ekstrakt z lukrecji, nanohydroksyapatyt 
wapnia, żel Aloe Vera.

* Patent Nr. 2416391.
** Potwierdzono badaniami in vitro.

Bezpieczna przy przypadkowym połknięciu.

Zawiera nanohydroksyapatyt wapnia.
Bezpieczna higiena i ochrona mlecznych 
zębów.

Pasty do zębów są idealnie dostosowane do 
delikatnego szkliwa dziecięcych ząbków, a także 
szczególnie wrażliwych zębów u dorosłych. Pastę 
zaleca się stosować rano i wieczorem tuż po 
posiłkach. W ciągu dnia w celu ochrony zębów 
przed próchnicą zaleca się stosować piankę 
oczyszczającą "SPLAT Junior" z systemem 
LUCTATOL®. Pasta nie zawiera: fluoru, agresywnych 
drobinek ścierających, antyseptyków, alkoholu, 
rozpuszczalników syntetycznych, PEG, SLS i innych 
syntetycznych komponentów pieniących.

Brzoskwinia Wiśnia Kiwi Czekolada Tutti-frutti Lody



Próchnica zębów jest chorobą zakaźną z reguły przenoszoną z rodziców na dziecko za pośrednictwem śliny. Streptococcus mutans, 
to główna bakteria próchnicotwórcza, rozpuszczająca szkliwo i powodująca powstawanie ubytków w szkliwie dziecięcych zębów. Zdrowe 
zęby mleczne, to podstawa dla zdrowych zębów stałych. Dlatego tak duże znaczenie ma nauka higieny i prawidłowego czyszczenia 
zębów już od najmłodszych lat.  W czasie szczotkowania zaleca się wspomaganie dzieci do 9 roku życia. Bardzo ważne jest wyłączenie 
lub ograniczenie wszelkich słodkich napojów i posiłków z diety dziecka oraz zastąpienie ich suszonymi lub sezonowymi owocami. Małe 
dzieci nie potrafią jeszcze wypluwać, dlatego pasta do zębów powinna być bezpieczna w razie przypadkowego połknięcia.

SKŁADNIKI AKTYWNE
Żel Aloe Vera, ksylitol, enzymy mleczne 
(laktoferyna, lizozym, laktoperoksydaza, 
oksydaza glukozy), ekstrakt z lukrecji, 
dwuwodny fosforan wapnia, wyciąg 
z serwatki, hydrolizowana kazeina.

POTWIERDZONO KLINICZNIE**

EFEKT OCZYSZCZAJĄCY  
EFEKT REMINERALIZUJĄCY 

– 55,5%
– 76,1%
– 19,8%EFEKT PRZECIWPRÓCHNICZY  

EFEKT DESENSYTYWNY  
EFEKT HEMOSTATYCZNY  
EFEKT PRZECIWZAPALNY  

– 43,6%
– 80,2%
– 78,0%

BIOAKTYWNA PASTA DLA DZIECI 

OD 0 DO 4 lat 
PIERWSZA BIOAKTYWNA PASTA DO HIGIENY MLECZNYCH ZĘBÓW 
Delikatna pasta do zębów SPLAT JUNIOR 0-4 stworzona specjalnie w trosce 
o delikatne szkliwo dziecięcych zębów. Unikalny zestaw enzymów mlecznych
wzmacnia immunitet miejscowy oraz chroni szkliwo przed bakteriami i płytką
nazębną, podobnie jak mleko matki.

Pasta nie zawiera sacharyny i innych 
sztucznych składników słodzących. Jako 
środek słodzący zastosowano: ksylitol 
i ekstrakt z lukrecji. Nie zawiera fluoru.

JUNIOR 
SERIA DLA DZIECI 
W TROSCE O PRZYSZŁOŚĆ – SERIA 
ŚRIODKÓW DO PIELĘGNACJI JAMY 
USTNEJ NASZYCH DZIECI 

Teaching children proper oral 
hygiene since the earliest age is of 
utmost importance. SPLAT regularly 
changes flavors of toothpastes, 
included animal characters, but also 
put a small surprise into each pack 
in order to make tooth brushing
a special experience for children.

BIO-ACTIVE TOOTHPASTE FOR CHILDREN

EFFECTIVE PROTECTION FROM CARIES (TOOTH DECAY)
AND AID IN SOLID ENAMEL FORMATION

AGED FROM 3 TO 8

Bio-active SPLAT JUNIOR toothpaste for children aged 3-8 contains unique lactic 
enzymes complex involved in formation of local immunity and assures protection from 
bacteria similar to motherʼs milk. Licorice exerts effective anti-caries
(tooth decay) properties and prevents formation of dental bacterial plaque.

Innovative patent-protected* LUCTATOL® system 
is targeted at inhibition of cariogenic (tooth 
decay) bacteria multiplication and protects teeth 
against formation of dental plaque by 96%.
Hydroxyapatite in active nanoform promotes 
formation and strengthening of immature 
childrenʼs enamel. Casein hydrolyzate, a 
transporting ingredient derived from milk,
enhances adhesion of calcium ions onto enamel 
surface, thus stimulating saturation of childrenʼs 
enamel with natural minerals.

Organic ALOE VERA gel strengthens and heals 
gums exerting a  slight analgesic effect. The 
toothpaste is free from fluoride, preservatives, 
colors, abrasives, foam-forming agents, saccharinate 
and artificial sugar substitutes. Mannitol and licorice 
extract are used as sweeteners.
Antibacterial, anti-caries (tooth decay) and slowing 
down dental plaque formation effects have been 
confirmed by in vitro tests in Japan.
*Patent No 2416391.

ACTIVE INGREDIENTS
Lactic enzymes (lactoferrin, lactoperoxi-
dase, lysozyme, glucose oxidase), licorice 
extract, casein, organic ALOE VERA gel 
and nanohydroxyapatite.

CLEANING
effect –

HEMOSTATIC
effect –

ANTI-
INFLAMMATORY

effect –the toothpaste is safe
if accidentally swallowed

Cherry flavor Strawberry flavor Vanilla caramel 
flavor

Tutti-Frutti flavor

Żel Aloe Vera wchodzący w skład pasty 
do zębów łagodzi podrażnione dziąsła, 
pomaga zapobiegać powstawaniu stanów 
zapalnych i zmniejsza dolegliwości podczas 
bolesnego ząbkowania. Aktywny wapń 
wchłania się i pomaga tworzyć mocne szkliwo 
zębów dzieci. Ekstrakt z lukrecji działa 
przeciwzapalne i antybakteryjne. 
Innowacyjny, opatentowany* system 
LUCTATOL® hamuje rozwój bakterii 
wywołujących próchnicę i odkładanie się 
płytki nazębnej aż do 96%.

* Patent Nr. 2416391.
** Sankt-Petersburgski Państwowy

  Uniwersytet Medyczny im. Pawłowa

Pasta jest bezpieczna przy przypadkowym połknięciu. 
Silikonowa szczoteczka na palec w komplecie.



Właściwa higiena jamy ustnej, prowadzona w dzieciństwie poprzez przykład rodziców i przyjęte zasady w rodzinie, pomaga 
w przyszłości zachować zdrowe i mocne zęby. Słodycze i napoje gazowane, uwielbiane przez dzieci mają niezwykle szkodliwy wpływ 
na szkliwo zębów, powodują wczesną próchnicę i ciemnienie szkliwa. Słabe i niedojrzałe szkliwo zębów dzieci jest szczególnie narażone 
na silne działanie kwasów z powodu spożywania produktów zawierających cukier. Dlatego mycie zębów pastą do zębów, lub jeśli jest to 
niemożliwe, płukanie jamy ustnej wodą lub niesłodzoną herbatą, po każdym posiłku zawierającym cukier,  jest niezwykle ważne.

Specjalnie wyprofilowane włosie szczoteczki 
sprawia, że mycie zębów jest niezwykle 
skuteczne. Wgłębienie na środku główki 
przyjmuje kształt zęba, a długie włosie na 
brzegach masuje dziąsła i dociera do trudno 
dostępnych miejsc.
Jony srebra hamują rozwój bakterii we włosiu 
szczoteczki dbając w ten sposób o lepszą 
jakość higieny jamy ustnej*.
Miękkie włosie delikatnie czyści płytkę 
nazębną nie uszkadzając przy tym szkliwa 
delikatnych zębów u dzieci.
Specjalna gumowa powłoka główki chroni 
delikatne dziecięce zęby i dziąsła przed 
możliwymi uszkodzeniami, zapewniając w ten 
sposób bezpieczną pielęgnację jamy ustnej. 

Ergonomiczny kształt rączki oraz specjalne 
wstawki zapobiegają ślizganiu się 
szczoteczki w dziecięcej dłoni.
Zaleca się stosowanie szczoteczki razem 
z dziecięcymi pastami do zębów SPLAT 
Junior. Dzieciom do lat 7 zaleca się mycie 
zębów w obecności dorosłych niewielką 
ilością pasty (stosować pastę w ilości 
wyznaczonej przez białe włosie 
szczoteczki).
Wszystkie szczotki wykonano z miękkiego 
włosia zgodnie z zaleceniami stomatologów.

 miękka szczecina *Potwierdzono badaniami w UE

ANTYBAKTERYJNA SZCZOTECZKA 
DO ZĘBÓW Z JONAMI SREBRA 
DLA DZIECI OD 2 DO 8 LAT
W pełni bezpieczna i wygodna szczoteczka 
zaprojektowana specjalnie dla dzieci w wieku od 2 do 8 lat.

Wyprodukowano 
w Niemczech.



BIOCALCIUM 
ODBUDOWA SZKLIWA 
I BEZPIECZNE WYBIELANIE

Unikalna, opatentowana* formuła 
LUCTATOL® hamuje rozwój bakterii, 
wywołujących próchnicę i chroni 
przed powstawaniem płytki 
nazębnej aż do 96%. Połączenie 
hydroksyapatytu i bioaktywnego 
wapnia Calcis® ze skorupek jaj, 
wspomaga remineralizację szkliwa. 
Naturalne olejki ze skórki cytryny
 i anyżu mają działanie 
przeciwzapalne. Roślinny enzym 
papainy przywraca naturalną biel 
szkliwa i skutecznie rozbija płytkę 
nazębną.

PŁYNY DO PŁUKANIA
JAMY USTNEJ
5 nowych płynów do płukania ust z serii 
PROFESSIONAL stworzono w celu 
rozwiązywania określonych zadań codziennej 
pielęgnacji jamy ustnej. Każdy płyn do płukania 
jamy ustnej uzupełnia działanie profilaktyczne 
past do zębów SPLAT: Biocalcium, Medical Herbs, 
Ultrakompleks, White Plus i ACTIVE.

* Patent Nr. 2416391

MEDICAL HERBS
KOMPLEKSOWA OCHRONA I PRZECIWZAPALNE 
DZIAŁANIE NA DZIĄSŁA

ULTRACOMPLEX 
KOMPLEKSOWA HIGIENA I 
WYBIELANIE WRAŻLIWYCH ZĘBÓW
Bioaktywny wapń Calcis® wzmacnia szkliwo 
zębów, zmniejszając nadwrażliwość zębów. 
Roślinny enzym papainy przywraca naturalną 
biel szkliwa i skutecznie rozbija płytkę nazębną. 
Jony cynku w połączeniu z naturalnym 
ekstraktem z perełkowca japońskiego mają 
właściwości antybakteryjne i zapewniają świeży 
oddech na długi czas. Olejki eteryczne 
z goździkowców, anyżu i skórki cytryny mają 
silne działanie przeciwzapalne i 
hemostatyczne, zapewniając profilaktykę 
chorób dziąseł. Unikalna, opatentowana* 
formuła LUCTATOL® hamuje rozwój bakterii 
próchnicotwórczych i chroni przed 
powstawaniem płytki nazębnej aż do 96%.

Aktywne ekstrakty z rokitnika, głogu, 
rumianku i szałwii mają działanie 
przeciwzapalne i zapobiegają 
krwawieniom dziąseł. Olejek geraniowy 
– doskonały naturalny antyseptyk. 
Bioaktywny wapń Calcis® wzmacnia 
szkliwo, zmniejsza nadwrażliwość 
zębów. Roślinny enzym papainy rozbija 
płytkę nazębną i zapobiega 
gromadzeniu się bakterii. Unikalna, 
opatentowana* formuła LUCTATOL®

hamuje rozwój bakterii 
próchnicotwórczych i chroni przed 
powstawaniem płytki nazębnej 
aż do 96%.



Each bristle of this toothbrush is split into 4 parts and rounded 
in order to avoid formation of microfissures on dental enamel 
surface.

Silver ions used for treatment of each bristle assure long-term 
antibacterial effect.
Bristle softness and gentleness of SENSITIVE toothbrushes are 
achieved through applying a unique production technology.

Due to recognized gentleness of bristles during the most 
sensitive teeth and gums cleaning, the toothbrushes of this 
series are recommended by dentists for use after oral 
surgeries.

Extremely delicate and fluffy bristles visually resemble 
dandelion umbel, that has become a symbol of the series.

series

CAREFUL CLEANING

For safe antibacterial treatment
of the most sensitive
teeth and gums

Medium

Soft

Szczotkowanie zębów nie zawsze jest możliwe w ciągu dnia. 
Mimo to, nasze zęby potrzebują czyszczenia po każdym 
posiłku ze względu na pozostałe w jamie ustnej kwasy 
i bakterie, powodujące próchnicę. Płyny do płukania ust 
pomagają nam rozwiązać ten problem.

Płyn do płukania ust jest najbardziej skuteczną formą usuwania bakterii 
z całej jamy ustnej. Płyny do ust nadają się do użycia przed 
szczotkowaniem, zmiękczając płytkę nazębną. Naturalne enzymy zawarte 
w płynach z łatwością usuwają miękki osad oraz pozwalają zachować 
świeży oddech na długi czas.

ACTIVE 
ZDROWE DZIĄSŁA I KOMPLEKSOWA 
HIGIENA JAMY USTNEJ
Roślinny enzym papainy przywraca 
naturalną biel szkliwa i skutecznie 
rozbija płytkę nazębną. Aktywne 
ekstrakty z korzenia bergenii, babki 
i łopianu zapobiegają krwawieniom 
dziąseł, a w połączeniu z ekstraktami 
z żurawiny, borówki i solami cynku 
mają działanie przeciwzapalne, 
antyseptyczne i ściągające. Unikalna, 
opatentowana* formuła LUCTATOL® 
hamuje rozwój bakterii 
próchnicotwórczych i chroni przed 
powstawaniem płytki nazębnej 
aż do 96%.

WHITE PLUS 
BEZPIECZNE WYBIELANIE 
I OCHRONA SZKLIWA
Jony cynku mają silne właściwości 
antybakteryjne i ściągające, 
a w połączeniu z olejkami 
eterycznymi z tymianku 
zapobiegają krwawieniom dziąseł. 
Połączenie roślinnego enzymu 
papainy 
z wysoko skutecznym składnikiem 
Biosol® skutecznie chronią przed 
powstawaniem płytki nazębnej 
i zapobiegają stanom zapalnym 
dziąseł.



SERIA

ZAWSZE POD RĘKĄ – 
SZYBKIE I SKUTECZNE
OCZYSZCZANIE I OCHRONA
PRZED PRÓCHNICĄ
DLA TYCH,
KTÓRZY ŻYJĄ AKTYWNIE
I CENIĄ CZAS.

PIANKA OCZYSZCZAJĄCA  
DO ZĘBÓW I DZIĄSEŁ 2w1

SKŁADNIKI 
AKTYWNE
Ekstrakt z lukrecji, Plasdone, 
laktoferyna, oksydaza 
glukozy, żel Aloe Vera,  
laktoperoksydaza, ekstrakt 
z granatu, ekstrakt 
z rokitnika ałtajskiego, 
laurylosiarczan sodu.

Nawet mała przekąska lub wypity napój narusza równowagę pH jamy ustnej, powodując aktywny rozwój bakterii i powstanie płytki 
nazębnej na powierzchni zębów. W wyniku aktywności bakterii Streptococcus mutans wydziela się kwas rozpuszczający szkliwo, 
powodujący powstanie plam próchniczych - miejsc o zmniejszonej gęstości szkliwa, a następnie ubytku próchniczego. Statystyki pokazują, 
że ponad 99,9% ludzi na świecie jest zarażona bakterią Streptococcus mutans! Dlatego właśnie, żeby zachować zdrowe zęby i świeży 
oddech, zaleca się oczyścić szkliwo zębów z osadu po każdym posiłku.

Kompleks enzymów mlecznych (laktoferyna, oksydaza 
glukozy, laktoperoksydaza) hamuje rozwój próchnicy, 
niszczy powłokę bakterii chorobotwórczych, pobudza 
wzrost pożytecznych bakterii chroniących jamę ustną, 
ogranicza tworzenie się kamienia nazębnego.

Żel Aloe Vera, ekstrakt z granatu 
i rokitnika ałtajskiego zawierają minerały, 
witaminy i aminokwasy. Działają 
ściągająco, nawilżająco, przeciwzapalnie, 
łagodząco i antybakteryjne.

EFEKT
Ekstrakt z lukrecji zapobiega rozwojowi próchnicy, 
ma działanie przeciwzapalne. Plasdone pozwala 
rozpuścić miękki osad na zębach.

Zaleca się używanie Oczyszczających 
pianek 2 w 1, jako dodatkowy środek 
codziennej pielęgnacji jamy ustnej oraz 
po każdym posiłku, kiedy użycie 
szczoteczki do zębów jest utrudnione. 
Pianki doskonale nadają się dla tych, 
którzy noszą aparaty nazębne i inne 
ortodontyczne implanty.

CZYSTE ZĘBY W 5 SEKUND. BEZ SZCZOTECZKI. BEZ WODY.
Konsystencja piany wspomaga skuteczne usuwanie miękkiego osadu z powierzchni zębów 
i resztek jedzenia nawet z trudno dostępnych miejsc. Innowacyjna formuła ochrony przed 
próchnicą LUCTATOL® zwalcza próchnicotwórcze bakterie i pomaga zachować zdrowe zęby.

Pianki oczyszczające dostępne są w 6 smakach: szwajcarska mięta, dzika malina, aloes & drzewo 
herbaciane, lawenda górska, burbońska wanilia, mięta lodowa & słodka pomarańcza.



Bioaktywny wapń Calcis® wspomaga prawidłowy 
rozwój szkliwa mlecznych zębów. Unikalny 
kompleks mlecznych enzymów (laktoferyna, 
laktoperoksydaza, oksydaza glukozy) zapewnia 
ochronę antybakteryjną i wzmacnia immunitet 
miejscowy jamy ustnej. Innowacyjny system 
ochrony przed próchnicą LUCTATOL® 
(połączenie ekstraktu z drzewa lukrecji 
i enzymów mlecznych) stanowiący podstawę 
składu past do zębów z serii Junior, 
skoncentrowany jest na działaniu zwalczającym 
bakterię Streptococcus mutans, zmniejszając 
ryzyko powstania próchnicy i chroni przed 
nalotem nazębnym aż do 96%*. Glicerynian 
potasu i kreatyna - naturalne składniki 
przeciwzapalne, łagodzą podrażnione dziąsła 
podczas bolesnego ząbkowania.

Pianka odpowiednia dla dzieci z przeciwwskazaniem 
do stosowania preparatów zawierających fluor.

* Potwierdzono testami in vitro w Japonii.
Nie zawiera fluoru. 

MAGIC FOAM 
MAGICZNA PIANKA Z WAPNIEM I ENZYMAMI MLECZNYMI
OCHRONA PRZED PRÓCHNICĄ I OCZYSZCZANIE W CIĄGU DNIA

SKŁADNIKI AKTYWNE
Bioaktywny wapń Calcis®, 
laktoperoksydaza, laktoferyna, 
oksydaza glukozy, glicerynian potasu, 
kreatyna, ekstrakt z lukrecji, arginina.

POTWIERDZONO KLINICZNIE

EFEKT
• Enzymy mleczne uczestniczą w tworzeniu
miejscowego układu odpornościowego.

• Bioaktywny wapń
remineralizuje szkliwo.

• LUCTATOL® chroni
zęby przed próchnicą.

EFEKT 
OCZYSZCZAJĄCY –

EFEKT 
HEMOSTATYCZNY –

EFEKT 
PRZECIWZAPALNY –

PIANKI DO HIGIENY
JAMY USTNEJ

Unikalne magiczne pianki do 
codziennej higieny jamy ustnej 
i po każdym posiłku, sprawiają, 
że obowiązek czyszczenia 
zębów staje się przyjemną 
zabawą. Dozownik przekształca 
płyn w słodką chmurkę piany, 
umożliwiając niewielkiej dawce 
środka płuczącego równomiernie 
rozmieścić się po całej jamie 
ustnej. Małe pęcherzyki 
przenikają do trudno dostępnych 
miejsc, usuwając nalot i resztki 
jedzenia.

Pianki idealnie sprawdzają się 
poza domem (w podróży, szkole, 
przedszkolu), gdy nie można 
użyć pasty i szczoteczki 
do zębów.



TRAVEL
SERIA

PROSTE ROZWIĄZANIA:
• ZESTAWY PODRÓŻNE

LUB 
• KOMPAKTOWE

OPAKOWANIA PASTY
DO ZĘBÓW (40 ml)

Włosie turystycznych 
szczoteczek występuje 
w najpopularniejszej 
miękkości (średniej) i ma 
wyrafinowane końcówki, aby 
skutecznie i delikatne czyścić 
przestrzenie międzyzębowe.
Nadaje się świetnie do 
wrażliwych zębów.
Oryginalne wzornictwo 
i wygoda użycia szczoteczki 
sprawi, że będzie ulubionym 
towarzyszem podróży.

W zestaw podróżny SPLAT wchodzą: 
mini opakowania (40 ml) 
najpopularniejszych produktów z serii 
SPLAT Professional: Biocalcium, 
Ultracomplex, White Plus oraz składana 
szczoteczka do zębów.

Turystyczne szczoteczki do zębów 
wyróżnia atrakcyjny design i wysoka 
ergonomiczność. Niezwykle łatwe 
do przechowywania: dzięki 
zamykanej formie z otworkami 
wentylacyjnymi, końcówka 
szczoteczki nie ulega 
zniekształceniom w torbie lub 
kosmetyczne oraz zabrudzeniom.



NICI
DENTYSTYCZNE
DODATKOWA TROSKA 
O ZĘBY – 
INNOWACYJNE NICI
DENTYSTYCZNE Z SERII 
PROFESSIONAL

Skuteczność nici dentystycznej 
potwierdzili dentyści 
z Uniwersytetu Nowojorskiego. 
Według nich, nić dentystyczna 
lepiej niż szczoteczka do zębów 
usuwa szkodliwe bakterie 
i w krótkim czasie znacząco 
zmniejsza ich poziom w jamie 
ustnej. W badaniu trwającym dwa 
tygodnie, wzięło udział 51 par 
bliźniąt w wieku od 12 do 21 lat*. 
Badanie po raz kolejny 
potwierdziło słuszność 
twierdzenia, że nić dentystyczna, 
to skuteczne i niezbędne narzędzie 
właściwej higieny jamy ustnej, 
którego stosowanie jest zalecane 
każdego ranka.

*The Journal of Periodontology.

SUPER CIENKA NIĆ DENTYSTYCZNA
Z WŁÓKNAMI SREBRA
DO BARDZO CIASNYCH 
PRZESTRZENI MIĘDZYZĘBOWYCH

RISER FLOSS
NICI DENTYSTYCZNE ZWIĘKSZAJĄCE OBJĘTOŚĆ
DELIKATNA I BEZPIECZNA HIGIENA
Zwiększająca objętość woskowana nić dentystyczna Riser Floss została 
zaprojektowana w oparciu o opatentowaną technologię «Thereʼs only 
one!» i produkowana jest we Włoszech. W trakcie stosowania włókna 
nici zwiększają swoją objętość, co zapewnia bardziej skuteczne 
czyszczenie przestrzeni międzyzębowych i bezpieczeństwo dziąseł. 
Nici z serii PROFESSIONAL dostępne są w smakach: truskawkowym, 
kardamonu i limonki z bergamotką.

SUPERSLIM DENTAL FLOSS
EFEKT
• Unikalny składnik Biosol® o właściwościach
antybakteryjnych zapewnia świeży oddech na długi
czas i ochronę przed bakteriami.
• Olejek eteryczny z bergamotki ma przyjemny smak,
odświeżający oddech, a w połączeniu z limonką,
działa tonizująco.
• Olejek eteryczny z kardamonu ma właściwości
przeciwzapalne i antyseptyczne, zwiększa energię
życiową.
• Aromat truskawkowy zawiera ponad 50 substancji
zapachowych, dzięki czemu poprawia nastrój
i zapewnia przypływ energii.

POTWIERDZONO KLINICZNIE
POWSTANIE PŁYTKI NAZĘBNEJ zmniejsza się o 69%
KRWAWIENIA DZIĄSEŁ zmniejsza się o 50%

Nici dentystyczne zwiększające objętość 
delikatnie dbają o zęby, dzięki wyjątkowej 
strukturze, zapewniają dokładne 
czyszczenie powierzchni bocznych zębów. 
Smak truskawki pomaga w walce 
z bezsennością i odświeża oddech, smaki 
bergamotki i limonki działają tonizująco 
i poprawiają nastrój, a kardamon 
zapewnia świeżość oddechu.

EFEKT • Srebro ma silne właściwości antybakteryjne.
• W skład nici wchodzi ekstrakt z mięty –
składnik silnie antyseptyczny i odświeżający.

Srebro – starożytny metal z bogatą historią. 2500 lat p.n.e. 
żołnierze egipscy używali srebra do leczenia ran: nakładali 
na rany cienkie srebrne plastry, co znacznie przyspieszało ich 
gojenie. W rosyjskiej cerkwi świętą wodę dla parafian 
zawsze trzymano w srebrnych naczyniach. Ponadto, uważa 
się, że srebro dodaje mocy temu, kto go nosi.

Tradycyjne nici dentystyczne nie są w stanie 
przeniknąć w ciasne przestrzenie międzyzębowe, 
co uniemożliwia pełną higienę jamy ustnej. 
Rozwiązaniem tego problemu są ultracienkie nici 
dentystyczne zaprojektowane z myślą 
o szczególnej pielęgnacji. Dodatkowe wykorzystanie
włókien srebra zwiększa antybakteryjne właściwości nici.
7 bardzo cienkich włókien czystego srebra w połączeniu
z ekstraktami mięty mają podwójne antybakteryjne działanie
i zapobiegają rozmnażaniu bakterii (potwierdzono testami in vitro).



INNOWACYJNE 
SZCZOTECZKI 
DO ZĘBÓW

PROFESSIONAL
UKIERUNKOWANE 
ROZWIĄZANIE ZADAŃ HIGIENY 
JAMY USTNEJ

Szczoteczki do zębów SPLAT – 
to seria innowacyjnych 
szczoteczek do zębów 
niemająca swojego 
odpowiednika na świecie.

Każdy rodzaj szczoteczki 
przeznaczony jest do 
rozwiązywania głównych 
zadań higieny jamy ustnej. 
Włosie szczoteczki do zębów – 
światowa innowacja!
Szczoteczki do zębów SPLAT 
to dokładnie przemyślane 
konstrukcje opracowane we 
współpracy ze stomatologami.

Zaokrąglone końcówki włosia 
gwarantują, że proces czyszczenia 
będzie bezpieczny.

Szczoteczki do zębów SPLAT 
WHITENING stworzono w celu 
uzyskania śnieżnobiałych zębów, 
dlatego też znakiem 
rozpoznawczym serii jest śnieżynka.

Seria

Dla naturalnej bieli zębów
INTENSYWNE I BEZPIECZNE 
WYBIELANIE
Gumowe włosie szczoteczki WHITENING o 40% skuteczniej czyści 
zęby, niż zwykłe nylonowe, co potwierdzono badaniami klinicznymi.

Specjalna powłoka włosia umożliwia delikatne i skuteczne 
czyszczenie płytki nazębnej, podobnie jak gumka wyciera ołówek 
z białej kartki papieru.

Hard Medium



Seria

Bezpieczne antybakteryjne 
oczyszczenie bardzo 
wrażliwych zębów i dziąseł 

DELIKATNE OCZYSZCZANIE
Każde włosie szczoteczki jest podzielone na cztery 
części 
i zaokrąglone w celu uniknięcia mikrozarysowań na 
powierzchni szkliwa.

Jony srebra, znajdujące się na włosiu szczoteczki, 
zapewniają długotrwałe działanie antybakteryjne. 
Miękkość i delikatność włosia szczoteczek SENSITIVE 
uzyskano dzięki unikalnej technologii produkcji.

Włosie szczoteczki delikatnie czyści najbardziej 
wrażliwe zęby i dziąsła, dlatego szczoteczki SENSITIVE 
są zalecane przez stomatologów do stosowania u 
pacjentów nawet po operacjach jamy ustnej. 

Niezwykle delikatne 
i "puszyste" włosie przypomina 
parasol dmuchawca, dlatego 
też jest on znakiem 
rozpoznawczym serii.

Medium

Soft



Each bristle of this toothbrush is split into 4 parts and rounded 
in order to avoid formation of microfissures on dental enamel 
surface.

Silver ions used for treatment of each bristle assure long-term 
antibacterial effect.
Bristle softness and gentleness of SENSITIVE toothbrushes are 
achieved through applying a unique production technology.

Due to recognized gentleness of bristles during the most 
sensitive teeth and gums cleaning, the toothbrushes of this 
series are recommended by dentists for use after oral 
surgeries.

Extremely delicate and fluffy bristles visually resemble 
dandelion umbel, that has become a symbol of the series.

series

CAREFUL CLEANING

For safe antibacterial treatment
of the most sensitive
teeth and gums

Medium

Soft

Soft

Medium

Seria

Do kompleksowej higieny 
jamy ustnej
IDEALNE CZYSZCZENIE

Każde włosie szczoteczek do zębów 
SPLAT COMPLETE zwęża się ku końcowi, 
co gwarantuje doskonałe czyszczenie.
Włosie podobnie do nici przenika między 
zębami, zapewniając dokładne czyszczenie 
przestrzeni międzyzębowych, 
przydziąsłowej części i trudno dostępnych 
miejsc.
Końcówki włosia zabarwione są różnymi 
kolorami w zależności od stopnia twardości. 
Odbarwienie końcówek oznacza, ze należy 
wymienić szczoteczkę na nową.

Cienkie włosie 
SPLAT COMPLETE 
przypomina formą 
kosmyki pióra, co znalazło 
odzwierciedlenie 
w symbolu serii.
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