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n Opalescence Whitening Sensitivity Relief pasta 28 g 0000002328 17

n Oral-B 3D White końcówki 2 szt. 4210201850441 60

n Oral-B 3D White końcówki 4 szt. 4210201152569 60

n Oral-B Advance Power szczoteczka oscylacyjna na baterie 1 szt. 4210201822356 59

n Oral-B CrossAction końcówki  8+2 szt. 4210201207290 60

n Oral-B CrossAction końcówki 2 szt. 4210201135081 60

n Oral-B CrossAction końcówki 4 szt. 4210201135302 60

n Oral-B Essential Floss nić dentystyczna 50 m 5010622005029 46

n Oral-B FlossAction końcówki 4 szt. 4210201094531 60

n  Oral-B Genius X 20000N Fuji White szczoteczka  
oscylacyjno – pulsacyjna biała 1 szt.

4210201248064 58

n  Oral-B Genius X 20000N Midnight Black szczoteczka  
oscylacyjno – pulsacyjna czarna 1 szt.

4210201247425 58

n Oral-B Interspace końcówki 2 szt. 4210201853893 60

n Oral-B Junior szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna 1 szt. 4210201202356 61

n Oral-B Ortho Care Essentials końcówki 3 szt. 4210201849735 60

n Oral-B Precision Clean końcówki 10 szt. 4210201207498 60

n Oral-B Precision Clean końcówki 2 szt. 4210201746324 60

n Oral-B Precision Clean końcówki 4 szt. 4210201848233 60

n Oral-B PRO 2500 Black szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna 1 szt. 4210201183501 59

n Oral-B PRO 750 Black szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna czarna 1 szt. 4210201218463 59

n Oral-B PRO 750 Pink szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna różowa1 szt. 4210201162490 59

n Oral-B Pro Expert Clinic Line nić dentystyczna 40 m 5410076854493 46

n Oral-B Satin Floss nić dentystyczna 25 m 5010622017947 46

n Oral-B Sensi UltraThin końcówki 10 szt. 4210201207290  62

n Oral-B Sensi UltraThin końcówki 2 szt. 4210201176503 62

n Oral-B Sensi UltraThin końcówki 4 szt. 4210201176688 62

n Oral-B Stages Power Kids Cars końcówki  2 szt. 0000000036 62

n Oral-B Stages Power Kids Cars końcówki 4 szt. 4210201181538  62

n Oral-B Stages Power Kids Cars  
szczoteczka oscylacyjna na baterie 1 szt.

0000000601 61

n Oral-B Stages Power Kids Frozen końcówki  4 szt. 4210201181477 62

n Oral-B Stages Power Kids Frozen końcówki 2 szt. 4210201154792 62

n Oral-B Stages Power Kids Miki końcówki 2 szt. 0000000405 62

n Oral-B Stages Power Kids Princess końcówki 2 szt. 0000000404 62

n Oral-B Stages Power Kids Princess  
szczoteczka oscylacyjna na baterie 1 szt.

0000000600 61

n Oral-B Stages Power Kids Star Wars końcówki  2 szt. 4210201161196 62

n Oral-B Stages Power Kids Star Wars końcówki 4 szt. 4210201181507 62

n Oral-B Super Floss Mint nić dentystyczna  50 odc. 4103330017369 81

n Oral-B Teen szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna 1 szt. 4210201202448 61

n  Oral-B Vitality D100 Cross Action Black szczoteczka oscylacyjna 
czarna 1 szt.

4210201262114 59

n  Oral-B Vitality D100 Cross Action White szczoteczka oscylacyjna  
biała1 szt. 

4210201201083 59

n Oral-B Vitality D100 Kids Cars szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201240693 61

n Oral-B Vitality D100 Kids Frozen szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201241317 61

n Oral-B Vitality D100 Kids Princess szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201241171 61

n Oral-B Vitality D100 Kids Star Wars szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201241201 61

n OVIDEN Ovi-One uchwyt na końcówki biały 1 szt. 5902846800019 63

n OVIDEN Ovi-One uchwyt na końcówki czarny 1 szt. 5902846800026 63

n Panasonic EW-DJ10A irygator na baterie 1 szt. 5025232527502 77

n Panasonic EW-DJ40 irygator bezprzewodowy1 szt. 5025232538492 77

n Panasonic EW-DM81 szczoteczka soniczna 1 szt. 5025232846153 58

n Panasonic EW0950 końcówki 2 szt. 5025232368099 74

n Panasonic EW0955 końcówki 2 szt. 5025232543564 77

n Panasonic EW1211 irygator bezprzewodowy 1 szt. 5025232687978 74

n Panasonic EW1411 irygator bezprzewodowy 1 szt. 5025232846436 75

n Panasonic EW1511 irygator bezprzewodowy 1 szt. 5025232894185 76

n Panasonic EW1611 irygator stacjonarny 1 szt. 5025232864621 76

n Panasonic Oral Care Pack zestaw 1 szt. 4010869288842 75

n Panasonic WEW0972 końcówki 2 szt. 5025232856015 58

n Panasonic WEW0974 końcówki 2 szt. 5025232856022 58

n Panasonic WEW0982 końcówki 2 szt. 5025232864591 76

n Philips Sonicare AirFloss Ultra Black HX8432/03  
irygator bezprzewodowy 1 szt.

8710103818809 78

n Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8032/07 końcówki 2 szt. 8710103708353 78

n Philips Sonicare EasyClean HX6512/45 szczoteczka soniczna 1 szt. 8710103733713 65

n Philips Sonicare For Kids 3+ HX6032/33 końcówki 2 szt. 8710103659242 68

n Philips Sonicare For Kids 3+ HX6034/33 końcówki 4 szt. 8710103659471 68

n Philips Sonicare For Kids 7+ HX6042/33 końcówki 2 szt. 8710103659259 68

n Philips Sonicare For Kids 7+ HX6044/33 końcówki 4 szt. 8710103659488 68

n Philips Sonicare ForKids HX6321/04 szczoteczka soniczna 1 szt. 8710103870838 68

n Philips Sonicare InterCare HX9002/10 końcówki 2 szt. 8710103850427 66

n Philips Sonicare InterCare HX9004/10 końcówki 4 szt. 8710103850724 66

n Philips Sonicare Optimal Gum Care HX9032/10 końcówki białe 2 szt. 8710103850816 66

n Philips Sonicare Optimal Gum Care HX9034/10 końcówki białe 4 szt. 8710103850847 66

n Philips Sonicare Optimal Plaque Defence HX9022/10  
końcówki białe 2 szt.

8710103850786 66

n Philips Sonicare Optimal Plaque Defence HX9024/10  
końcówki białe 4 szt.

8710103850793 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6062/10 końcówki białe 2 szt. 8710103850311 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6064/10 końcówki białe 4 szt. 8710103850359 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6064/11 końcówki czarne 4 szt. 8710103850366 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6068/12 końcówki białe 8 szt. 8710103850410 66

n Philips Sonicare Optimal White Mini HX6072/27 końcówki białe 2 szt. 8710103870333 66

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9052/17 końcówki białe 2 szt. 8710103805632 67

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9052/33  
końcówki czarne 2 szt.

8710103805649 67

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9054/17 końcówki białe 4 szt. 8710103805656 67

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9054/33 końcówki czarne 4 szt. 8710103805663 67

n Philips Sonicare Premium Plaque Defence HX9044/17 końcówki 
białe 4 szt.

8710103805618 67

n Philips Sonicare Premium Plaque Defence HX9044/33 końcówki 
czarne 4 szt.

8710103805625 67

n Philips Sonicare Premium White HX9064/17 końcówki białe 4 szt. 8710103805700 67

n Philips Sonicare Premium White HX9064/33 końcówki czarne 4 szt. 8710103805717 67

n Philips Sonicare ProResults HX6012/07 końcówki 2 szt. 8710103633075 66

n Philips Sonicare ProResults HX6012/07 końcówki 4 szt. 8710103633105 66

n  Philips Sonicare Protective Clean 4300 Dark Blue HX6801/04 szczo-
teczka soniczna 1 szt. 

8710103863960 65

n  Philips Sonicare Protective Clean 4500 Pink HX6836/24 szczoteczka 
soniczna1 szt.

8710103882848 65

n  Philips Sonicare Protective Clean 5100 HX6859/29 szczoteczka 
soniczna 1 szt.

8710103846734 65

n  Philips Sonicare Protective Clean 5100 White HX6859/34 szczoteczki 
soniczne dwupak 2 szt. 

8710103864370 65

n Philips Sonicare Protective Clean 6100 Black HX6870/47 szczoteczka 
soniczna czarna 1 szt.

8710103846697 65

n Philips Sonicare Protective Clean 6100 White HX6877/29 szczoteczka 
soniczna biała 1 szt.

8710103846901 65

n R.O.C.S. Baby Camomile pasta 0-3 lat Rumianek 35 ml 4607034471590 91

n R.O.C.S. Baby Extra Soft 0-3 lat szczoteczka manualna 1 szt. 4607152730333 91

n R.O.C.S. Baby Lime Blossom pasta 0-3 lat Kwiat lipy 35 ml 4607034470531 91

n R.O.C.S. BIO Junior Berry Mix pasta 6-12 lat Mieszanka Jagód 60 ml 4607034474355 93

n R.O.C.S. BIO Junior Chocolate & Carmel pasta 6-12 lat  
Czekolada Karmel 60 ml 

4607034474195 93

n R.O.C.S. BIO Junior Fruity Rainbow pasta 6-12 lata  
Owocowa Tęcza 60 ml

4607034474584 93

n R.O.C.S. Bionica Natural pasta 60 ml 4607034471309 34

n R.O.C.S. Bionica Sensitive pasta 60 ml 4607034472306 21

n R.O.C.S. Bionica Whitening pasta 60 ml 4607034472023 9

n R.O.C.S. Caribbean Summer pasta Grejpfrut & Mięta 60 ml 4607034470548 8

n R.O.C.S. Coffee & Tobacco pasta 60 ml 4607034470623 9

n R.O.C.S. Double Mint pasta Podwójna Mięta 60 ml 4607034470463 8

n R.O.C.S. Kids Barberry pasta 3-7 lat Berberys 35 ml 4607034472092 92

n R.O.C.S. Kids Bubble Gum pasta 4-7 lat  Guma balonowa 35 ml 4607034470876 92

n R.O.C.S. Kids Citrus Rainbow pasta 4-7 lat Cytrusowo waniliowa 35 ml 4607034470524 92

n R.O.C.S. Kids FruityCone pasta 3-7 lat   Owocowy rożek 35 ml 4607034470715 92

n R.O.C.S. Kids Summer Swirl pasta 4-7 la Truskawkowo malinowa 35 ml 4607034470517 92

n R.O.C.S. Medical Minerals żel 35 ml 4607034470609 21

n R.O.C.S. PRO 5940 Soft szczoteczka manualna 1 szt. 4607152730524 44

n R.O.C.S. PRO Baby Extra Soft 0-3 lat szczoteczka manualna 1 szt. 4607152730463 91

n R.O.C.S. PRO Baby pasta 0-3 lat 35 ml 4607034472504 91

n R.O.C.S. PRO Fresh Mint pasta Świeża Mięta 100 ml 4607034472191 8

n R.O.C.S. PRO Sweet Mint pasta Słodka Mięta 100 ml 4607034472184 8

n R.O.C.S. Sensation Whitening pasta 60 ml 4607034472351 9

n R.O.C.S. Sensitive Instant Relief pasta 75 ml 4607034473044 21

n R.O.C.S. Sensitive Repair and Whitening pasta 75 ml 4607034472962 21

n R.O.C.S. Teens Chocolate Mousse pasta 8-18 lat Mus Czekoladowy 60 ml 4607034473952 93

n R.O.C.S. Teens Cola & Lemon pasta 8-18 lat Cola & Cytryna  60 ml 4607034471903 93

n R.O.C.S. Teens Wild Strawberry pasta 8-18 lat  Poziomka  60 ml 4607034471910 93

n R.O.C.S. UNO Calcium pasta 60 ml 4607034472368 21

n R.O.C.S. UNO Herbal Energy pasta 60 ml 4607034472399 21

n R.O.C.S. UNO Sensitive pasta 60 ml 4607034474591 21

n R.O.C.S. UNO Whitening pasta 60 ml 4607034472429 9

n R.O.C.S. Whitening pasta 60 ml 4607034470906 9

n REDESEPT preparat do odkamieniania irygatorów 150 g 4031179201611 78

n SEYSSO  Oxygen Ultra Clean końcówki 2 szt. 5905279935310 56

n SEYSSO Baby Newborn końcówki wymienne 0-18 mies. 2 szt. 5905279935495 90

n SEYSSO Baby Penguin szczoteczka soniczna 0–3 lat 1 szt. 5905279935488 90

n SEYSSO Baby Tot końcówki wymienne 18-36 mies. 2 szt. 5905279935501 90

n SEYSSO Carbon Antibacterial końcówki 2 szt. 5905279935051 54

n SEYSSO Carbon Antibacterial szczoteczka manualna 1 szt. 5905279935242 41

n SEYSSO Carbon Antibacterial szczoteczka manualna 3 szt. 5905279935716 41

n SEYSSO Carbon Basic Black szczoteczka soniczna czarna 1 szt. 5905279935280 54

n SEYSSO Carbon Basic White szczoteczka soniczna biała 1 szt. 5905279935662 54

n SEYSSO Carbon Daily końcówki 2 szt. 5905279935679 54

n SEYSSO Carbon nić dentystyczna z aktywnym węglem 40 m 5905279935341 41

n SEYSSO Carbon Professional końcówki 2 szt. 5905279935013 54

n SEYSSO Carbon Professional szczoteczka soniczna 1 szt. 5905279935006 54

n SEYSSO Carbon Wybielająca Czarna pasta z aktywnym węglem 75 ml 5905279935037 7

n SEYSSO Gold Anti-plaque Black końcówki czarne 2 szt. 5905279935556 55

n SEYSSO Gold Anti-plaque White końcówki białe 2 szt. 5905279935563 55

n SEYSSO Gold Black szczoteczka soniczna czarna 1 szt. 5905279935440 55

n SEYSSO Gold White szczoteczka soniczna biała 1 szt. 5905279935457 55

n SEYSSO Gold Whitening Black końcówki czarne 2 szt. 5905279935532 55

n SEYSSO Gold Whitening White końcówki białe 2 szt. 5905279935549 55

n SEYSSO Oxygen O-Sonic szczoteczka soniczna 1 szt. 5905279935297 56

n SEYSSO Oxygen Ortho końcówki 2 szt. 5905279935310 56

n SEYSSO Oxygen Orthodontic końcówki 2 szt. 5905279935396 72

n SEYSSO Oxygen Pocket końcówki 2 szt. 5905279935402 72

n SEYSSO Oxygen Remineralizacja i Odbudowa pasta 75 ml 5905279935433 19

n SEYSSO Oxygen Sensitive końcówki 2 szt. 5905279935327 56

n SEYSSO Oxygen Standard końcówki 2 szt. 5905279935389 72

n  SEYSSO Oxygen Travel irygator bezprzewodowy 1 szt. 5905279935372 72

n SUNSTAR GUM 4100M ActiVital szczoteczka soniczna na baterie 
biała 1 szt.

0000004542 63

n SUNSTAR GUM 4100M ActiVital szczoteczka soniczna na baterie 
czarna 1 szt.

0000004547 63

n SUNSTAR GUM 4110M ActiVital końcówki białe 2 szt. 0000005542 63

n SUNSTAR GUM 4110M ActiVital końcówki czarne 2 szt. 0000005548 63

n SUNSTAR GUM ActiVital 6050 pasta 75 ml 7630019902472 31

n SUNSTAR GUM ActiVital 6050 płyn 500 ml 7630019902632 31

n  SUNSTAR GUM Denture Brush 201 szczoteczka do protez 1 szt. 0070942502016 84

n SUNSTAR GUM EasyFlossers 890 niciowykałaczki 30 szt. 070942303224 48

n SUNSTAR GUM Hydral 6000 żel 50 ml 7630019901727 37

n SUNSTAR GUM Hydral 6010 spray 50 ml 7630019901758 37

n SUNSTAR GUM Hydral 6020 pasta 75 ml 7630019901741 37

n SUNSTAR GUM Hydral 6030 płyn 300 ml 7630019901734 37

n SUNSTAR GUM Ortho 124 szczoteczka manualna 1 szt. 0070942501248 84

n SUNSTAR GUM Ortho 3080 pasta 75 ml 0070942304795 84

n SUNSTAR GUM Ortho 3090 płyn 300 ml 0070942304801 84

n  SUNSTAR GUM Ortho Travel 125 szczoteczka manualna 1 szt. 0070942501255 84

n SUNSTAR GUM Ortho Wax 723 wosk ortodontyczny  
bezzapachowy 1 szt.

0070942507233 84

n SUNSTAR GUM Ortho Wax 724 wosk ortodontyczny miętowy 1 szt. 0070942507240 84

n SUNSTAR GUM Paroex 1702 0,06% CHX płyn 500 ml 70942304023 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1750 0,06% CHX pasta 75 ml 70942304016 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1782 0,12% CHX płyn 300 ml 70942302289 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1784 0,12% CHX płyn 5 l 27630019901028 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1790 0,12% CHX pasta 75 ml 70942302326 32

n SUNSTAR GUM Red-Cote 800 tabletki wybarwiające  4 szt. 1234567890661 94

n SUNSTAR GUM Soft-Picks 632 wykałaczki Regular 40 szt. 070942303286 48

n SUNSTAR GUM Soft-Picks 634 wykałaczki Large 40 szt. 070942304566 48

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,4 mm rozmiar 0 6 szt. 7317400011479 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,4-0,8 mm mix 6 szt. 7317400011653 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,45 mm rozmiar 1 6 szt. 7317400011509 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm rozmiar 2 6 szt. 7317400011530 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm rozmiar 3 6 szt. 7317400011561 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm rozmiar 4 6 szt. 7317400011592 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm rozmiar 5 6 szt. 7317400011622 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm  
rozmiar 2 8 szt.

7317400002330 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm  
rozmiar 3 8 szt.

7317400002347 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm 
rozmiar 4  8 szt.

7317400002354 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm 
rozmiar 5  8 szt.

7317400002361 51

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4 mm rozmiar 0 8 szt. 7317400002118 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4-0,8 mm mały mix 6 szt. 7317400007816 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4-1,3 mm duży mix 8 szt. 7317400001982 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,45 mm rozmiar 1 8 szt. 7317400002125 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm rozmiar 2 8 szt. 7317400002132 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm rozmiar 3 8 szt. 7317400002149 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm rozmiar 4 8 szt. 7317400002170 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm rozmiar 5 8 szt. 7317400002187 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 1,1 mm rozmiar 6 8 szt. 7317400002194 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 1,3 mm rozmiar 7  8 szt. 7317400015484 50

n VITIS Gingival pasta  100 ml 8427426040915 33

n VITIS Gingival płyn 500 ml 8427426040984 33

n VITIS Interprox Plus MIX szczoteczki międzyzębowe mix 6 szt. 8427426025721 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm Nano 6 szt. 8427426006317 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm  
Super Micro 6 szt.

8427426006300 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,9 mm Micro 6 szt. 8427426006294 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,0 mm  
Mini Conical 6 szt.

8427426012059 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,1 mm Mini 6 szt. 8427426006270 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,3 mm  
Conical Cylindri 6 szt.

8427426006287 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 2,1 mm Maxi 6 szt. 8427426006263 48

n VITIS Orthodontic pasta  100 ml 8427426015364 83

n VITIS Orthodontic płyn  500 ml 8427426046757 83

n VITIS Orthodontic szczoteczka manualna 1 szt. 8427426012080 83

n VITIS Whitening pasta 100 ml 8427426043350 7

n VITIS Whitening płyn 500 ml 8427426027831 7

n WATERPIK JT-100E Classic Jet końcówki 2 szt. 073950102018 71

n  WATERPIK OD-100E Orthodontic końcówki 2 szt. 073950290517 71

n  WATERPIK PP-100E Pik Pocket końcówki 2 szt. 073950290524 71

n  WATERPIK WP-100E2 irygator stacjonarny biały 1 szt. 073950278201 71

n  WATERPIK WP-112E2 irygator stacjonarny czarny 1 szt. 073950191036 71

n  WATERPIK WP-450E irygator bezprzewodowy biały 1 szt. 073950296229 71

n  WATERPIK WP-462E irygator bezprzewodowy czarny 1 szt. 073950190992 71

n WhiteWash NANO Anti-bacterial szczoteczka manualna 1 szt. 9900003602 43

n WhiteWash NANO Anti-stain nić dentystyczna 25 m 96101483 43

n Whitewash NANO Gold Particle pasta 75 ml 5060249420651 16

n WhiteWash NANO Intensive Whitening pasta 75 ml 5060249420361 15

n WhiteWash NANO Micro-riser nić dentystyczna 25 m 96101490 43

n WhiteWash NANO N-1 końcówki  2 szt. 5060249420613 64

n WhiteWash NANO N-1 szczoteczka soniczna 1 szt. 5060249420477 64

n WhiteWash NANO paski wybielające 28 szt. 5060249420187 15

n WhiteWash NANO płyn 300 ml 5060249420132 15

n WhiteWash NANO Premium szczoteczka manualna 1 szt. 9900002350 43

n WhiteWash NANO Tooth Sensivity Serum + nakładki 35 ml 5060249420163 27

n WhiteWash NANO Tooth Sensivity Serum 35 ml 5060249420149 27

n Whitewash NANO Volcanic Whitening pasta 75 ml 5060249420750 16

n WhiteWash NANO Whitening pasta 75 ml 5960249420019 15

n WhiteWash Professional 10% strzykawki z żelem 4 szt. 5060249420729 16

n WhiteWash Professional 16% strzykawki z żelem  4 szt. 5060249420736 16

n WhiteWash Professional 6% strzykawki z żelem 4 szt. 5060249420712 16

n WhiteWash Professional Range paski wybielające 28 szt. 0000001336 16

n WhiteWash Professional Whitening pasta 125 ml 5060249420002 16

n WhiteWash Professional Whitening szczoteczka manualna 1 szt. 96038659 43

n WhiteWash remineralizująco wybielająca pasta 75 ml 9000002347 27

n WhiteWash Sonic Whitening SW2000 szczoteczka soniczna 1 szt. 5060249420170 64

n WhiteWash SW2011 Standard końcówki  2 szt. 9900002616 64

n WhiteWash SW2033 Whitening końcówki 2 szt. 9900002617 64

n XEROSTOM gumy do żucia 10 szt. 8426181972776 38

n XEROSTOM pasta 50 ml 8426181972752 38

n XEROSTOM pastylki 30 szt. 8426181972974 38

n XEROSTOM płyn 250 ml 8426181972523 38

n XEROSTOM spray 15 ml 8426181973513 38

n XEROSTOM żel 25 ml 8426181972769 38



Ponad 12 lat temu postawiliśmy sobie cel, aby stworzyć  
unikalną ofertę starannie wyselekcjonowanych produktów  
do higieny jamy ustnej.

Przemierzyliśmy miliony kilometrów, poznaliśmy tysiące  
produktów i zweryfikowaliśmy najnowsze odkrycia z dziedziny 
profilaktyki stomatologicznej. Z każdego kontynentu wynieśli-
śmy bezcenną wiedzę i doświadczenie, które wykorzystujemy  
w codziennej pracy.

Dziś możemy powiedzieć, że nasz cel został osiągnięty:

 › w naszej ofercie jest już ponad 1000 produktów, każdy z nich 
został przez nas przetestowany i o każdym wiemy wszystko,

 › stworzyliśmy serwis internetowy, który umożliwia zakup  
z każdego miejsca w Polsce najlepszych produktów  
do higieny jamy ustnej,

 › posiadamy aż 12 punktów sprzedaży stacjonarnych  
w Polsce, a w nich ponad 30 gruntownie wyszkolonych 
sprzedawców.

Ciągle się rozwijamy. Poszerzamy naszą wiedzę, ulepszamy ofertę  
i wyprzedzamy trendy. Przyjdź do nas, zadzwoń lub napisz  
– porozmawiaj z nami. Shop Dent powstał właśnie dla Ciebie.



O KATALOGU

Zapraszamy Państwa do zapoznania się  
z najnowszym katalogiem Shop Dent. 
Katalog został podzielony na dziewięć  
kategorii. Każda z nich, dla ułatwienia,  
została oznaczona innym kolorem.   
Wszystkie kategorie rozpoczyna wstęp 
oraz spis marek produktów w kolejności 
ich występowania. Prezentowane  
w katalogu produkty zostały wybrane  
spośród szerokiego asortymentu firmy 
Shop Dent. Pełną ofertę znajdą Państwo  
na stronie www.shop-dent.pl.

W katalogu, oprócz produktów, zostały 
zamieszczone cytaty, dane liczbowe  
oraz ciekawostki z zakresu stomatologii.  
Na końcu katalogu znajdą Państwo  
indeks produktów w kolejności  
alfabetycznej.

Mamy nadzieję, że katalog będzie  
dla Państwa rzetelnym źródłem informacji 
i ułatwi wyselekcjonowanie najodpowied-
niejszych dla Państwa produktów. 

Dziękujemy za wybranie firmy Shop Dent.
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SEYSSO Carbon Basic  
szczoteczki soniczne

Szczoteczki soniczne wykorzystujące wszystkie zalety technologii 
sonicznej. Wykonują aż do 82 000 ruchów sonicznych na minutę, 
dokładnie czyszcząc zęby i masując dziąsła.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 82 000 drgań sonicznych na minutę.
 ›  3 programy pracy: czyszczenie, delikatne czyszczenie, masaż dziąseł.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu zalecanego czasu 

mycia.
 ›  Jedno ładowanie wystarcza na aż 6 tygodni regularnego używania.
 ›  W zestawie końcówka i ładowarka stacjonarna.

5905279935662  SEYSSO Carbon Basic White szczoteczka soniczna      n 1 szt.

5905279935280  SEYSSO Carbon Basic Black szczoteczka soniczna       n 1 szt.

JAK CZYTAĆ KATALOG?

* Rzeczywisty wygląd opakowania może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

NAZWA PRODUKTU

ZDJĘCIE PRODUKTU*

BESTSELLER

WYRÓŻNIK

EAN LUB NUMER  
IDENTYFIKACYJNY PRODUKTU

PEŁNA NAZWA PRODUKTU

STRONA KATALOGU

IDENTYFIKACJA 
KOLORYSTYCZNA 
KATEGORII

OPIS PRODUKTU

ILOŚĆ W OPAKOWANIU

DODATKOWE CECHY 
(KOLOR, SMAK, ITP.)



Więcej informacji  
Ì str. 55



PRODUKTY DO 
WYBIELANIA

Większość produktów do wybielania zębów  
ma na celu usunięcie przebarwień i osadu nazęb-
nego, a więc przywrócenie zębom naturalnego 
koloru. Przebarwienia powstają głównie w skutek 
spożywania produktów zawierających naturalne 
i sztuczne barwniki (na przykład kawa, herbata), 
oraz palenia tytoniu.

Najbardziej tradycyjną metodą usuwania prze-
barwień jest stosowanie past z podwyższonym 
współczynnikiem ścieralności (RDA). Ta metoda 
może mieć jednak niekorzystny wpływ na kon-
dycję szkliwa i nie powinna być stosowana przez 
długi czas. Nowoczesne pasty do zębów zawierają 
enzymy rozpuszczające osad nazębny – papainę 
i bromelinę. Coraz większą popularnością cieszy 
się też aktywny węgiel, który pochłania związki 
barwnikowe.

Istnieją również preparaty, które wybielają zęby 
ponad ich naturalny kolor. Są to głównie żele 
i paski z substancją utleniającą – nadtlenkiem 
karbamidu i nadtlenkiem wodoru. Takie preparaty 
ustawowo zakupić mogą tylko lekarze dentyści, 
gdyż ich stosowanie może wiązać się z ryzykiem 
podrażnienia dziąseł i uszkodzenia szkliwa.

 › VITIS

 › SEYSSO

 › R.O.C.S.

 › BIOREPAIR

 › BLANX

 › HUMBLE

 › CURAPROX

 › ELGYDIUM

 › L’ANGELICA

 › WHITEWASH

 › OPALESCENCE
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Wybielająca pasta do zębów oparta na technologii Dentaid Nanorepair  
– z formułą zawierającą nanocząsteczki hydroksypapatytu. Wzmacnia  
i rozjaśnia szkliwo zębów. Zapobiega rozprzestrzenianiu się próchnicy,  
zmniejsza nadwrażliwość zębów. 

VITIS Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nanocząsteczki hydroksyapatytu (0,45%) remineralizują szkliwo zębów.
 ›  Monofluorofosforan sodu (1450 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  PVP usuwa i zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach.
 ›  Perlit (1%) daje efekt bielszych i jaśniejszych zębów.
 ›  Współczynnik ścieralności: 48 RDA.

8427426043350 VITIS Whitening pasta 100 ml

Wyjątkowa, czarna pasta do zębów. Swój głęboki kolor zawdzięcza aktywnemu węglowi, który usuwa 
 z zębów przebarwienia i pochłania nieprzyjemne zapachy z jamy ustnej. Dzięki idealnej konsystencji  
i niskiemu stopniowi spieniania pasta może być używana z szczoteczkami sonicznymi, gwarantując  
wykorzystanie w pełni ich potencjału.

SEYSSO Carbon Wybielająca Czarna pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Aktywny węgiel z drewna bambusowego delikatnie i dokładnie usuwa przebarwienia z powierzchni zębów.
 ›  Nanocząsteczki hydroksyapatytu (nanoXIM) odbudowują szkliwo i tworzą na jego powierzchni ochronną 

warstwę zabezpieczającą zęby.
 ›  Olej kokosowy tłoczony na zimno jest źródłem minerałów i witamin dla dziąseł.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Nie zawiera SLS, parabenów, chlorheksydyny i fluoru.

5905279935037 SEYSSO Carbon Wybielająca Czarna pasta z aktywnym węglem  75 ml

POLECANE

Wybielający płyn do płukania jamy ustnej. Płyn skutecznie przywraca  
naturalną biel zębom i zapobiega powstawaniu przebarwień szkliwa.  
Eliminuje nadwrażliwość zębów, remineralizuje i chroni szkliwo zębów.  
Stanowi idealne uzupełnienie pasty Vitis Whitening.

VITIS Whitening płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nanocząsteczki hydroksyapatytu (0,0125%) remineralizują szkliwo zębów.
 ›  Monoflorofosforan sodu (226 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  PVP usuwa i zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu, nie wysusza śluzówki jamy ustnej.

8427426027831 VITIS Whitening płyn 500 ml

Hydroksyapatyt (HAp) jest naturalnym budulcem szkliwa. Jego ubytki 
spowodowane są głównie działaniem kwasów zawartych w jedzeniu oraz 
produkowanych przez bakterie próchnicze. Ubytki można uzupełniać  
stosując produkty do higieny jamy ustnej z hydroksyapatytem.  
Szczególnie skuteczny jest hydroksyapatyt w postaci nanocząsteczek,  
który lepiej wypełnia mikroubytki chroniąc zęby przed próchnicą  
i zapobiegając uczuciu nadwrażliwości.

CZY WIESZ, ŻE?
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Remineralizujące pasty do zębów w oryginalnych smakach. Enzymatycznie  
rozpuszczają osad nazębny przywracając zębom naturalny, biały kolor. Chronią  
zęby przed próchnicą i redukują krwawienie dziąseł. Każda z past w składzie  
posiada również nutę mięty dla przyjemnego odświeżenia oddechu.

R.O.C.S. smakowe pasty

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Ksylitol (10%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Bromelina usuwa przebarwienia, spowalnia tworzenie się nalotu na zębach.
 ›  Kompleks Mineralin przywraca zębom utracone minerały.
 ›  Nie zawierają fluoru i antyseptyków.

4607034470548 R.O.C.S. Caribbean Summer pasta  Grejpfrut & Mięta 60 ml

4607034470463 R.O.C.S. Double Mint pasta Podwójna Mięta 60 ml

Kompleksowe, delikatnie wybielające pasty do zębów  
o miętowym smaku. Wzmacniają szkliwo i poprawiają kondycję 
dziąseł. Dedykowane osobom chcącym przywrócić zębom  
naturalną biel w bezpieczny sposób.

R.O.C.S. PRO pasty

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Bromelina usuwa przebarwienia, spowalnia tworzenie się nalotu 
na zębach.

 ›  Wapń i fosfor remineralizują i wzmacniają szkliwo zębów.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Mięta skutecznie odświeża oddech.
 ›  Nie zawierają fluoru, SLS, barwników, parabenów.

4607034472191 R.O.C.S. PRO Fresh Mint pasta  Świeża Mięta 100 ml

4607034472184 R.O.C.S. PRO Sweet Mint pasta Słodka Mięta 100 ml
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4607034472429  R.O.C.S. UNO Whitening pasta 60 ml

Wybielająca pasta do zębów. Rozjaśnia i delikatnie poleruje 
szkliwo. Posiada składniki mineralne, które wzmacniają zęby 
oraz chronią je przed próchnicą i odkładaniem się kamienia 
nazębnego.

R.O.C.S. UNO Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Mikrocząsteczki krzemionki delikatnie usuwają  
przebarwienia i polerują szkliwo.

 ›  Kompleks Mineralin przywraca zębom  
utracone minerały.

 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  
neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.

 ›  Nie zawiera fluoru.

4607034472351 R.O.C.S. Sensation Whitening pasta 60 ml

Wybielająca, miętowa pasta przywracająca zębom ich naturalny 
kolor. Mikrogranulki zawarte w paście doskonale polerują szkliwo 
zębów oraz zapobiegają nawarstwianiu się płytki nazębnej.  
Ich działanie przywraca zębom ich naturalny odcień. Pasta  
chroni przed próchnicą oraz chorobami dziąseł.

R.O.C.S. Sensation Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Kompleks Mineralin przywraca zębom utracone minerały.
 ›  Bromelina usuwa przebarwienia, spowalnia tworzenie się nalotu 

na zębach.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Specjalne granulki usuwają osad oraz płytkę nazębną.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, antyseptyków.

4607034470906 R.O.C.S. Whitening pasta 60 ml

Wybielająca pasta do zębów z dwutlenkiem krzemu naturalnie  
rozjaśniająca szkliwo zębów. Enzym z ananasa, bromelina, dodat-
kowo usuwa przebarwienia oraz spowalnia proces gromadzenia 
się płytki nazębnej na powierzchni zębów. Miętowy smak pasty 
odświeża oddech na długi czas.

R.O.C.S. Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Kompleks Mineralin przywraca zębom utracone minerały.
 ›  Bromelina usuwa przebarwienia, spowalnia tworzenie się nalotu 

na zębach.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Dwutlenek Krzemu poleruje szkliwo, dodatkowo je rozjaśniając.
 ›  Nie zawiera fluoru, antyseptyków.

4607034470623 R.O.C.S. Coffee & Tobacco pasta 60 ml

Miętowa pasta skutecznie zmniejszająca przebarwienia szkliwa 
powstające w skutek picia herbaty, kawy czy czerwonego wina. 
Niweluje nieprzyjemny zapach pochodzący z dymu papieroso-
wego. Kompleks Mineralin wzmacnia szkliwo i tworzy barierę 
chroniącą przed chorobami dziąseł oraz zębów.

R.O.C.S. Coffee & Tobacco pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Kompleks Mineralin przywraca zębom utracone minerały.
 ›  Bromelina usuwa przebarwienia na zębach.
 ›  Witamina E poprawia stan dziąseł i normalizuje mikroflorę 

bakteryjną.
 ›  Ekstrakt z baobabu niweluje suchość w jamie ustnej.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, antyseptyków.

4607034472023 R.O.C.S. Bionica Whitening pasta 60 ml

Naturalna, wybielająca pasta do zębów opierająca się  
na aktywnych substancjach pozyskiwanych z wyciągów  
roślinnych, które wzmacniają dziąsła i chronią zęby przed 
próchnicą.  Dzięki związkom wapnia i drobinkom naturalnego 
kwarcu, świetnie czyści i delikatnie poleruje zęby.  

R.O.C.S. Bionica Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Zawiera wyciągi z lukrecji i listownicy cukrowej, eugenol  
i olejek eteryczny ze skórki cytryny.

 ›  Wapń wzmacnia szkliwo zębów.
 ›  Nie zawiera fluoru, sztucznych barwników, parabenów, 

alkoholu i środków konserwujących.
 ›  Zawiera ponad 95% naturalnych składników.
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BlanX  
Przeciw Osadom pasta

Pasta usuwająca osady i barwiące pigmenty 
powstające na skutek jedzenia, picia 
i palenia papierosów. Formuła wzbogacona 
mikrogranulkami z bambusa oraz wyciągiem 
z porostu islandzkiego. Posiada intensywny, 
odświeżający smak.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Mikrogranulki z bambusa pomagają  

usunąć przebarwienia i osad nazębny.
 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, 

zapobiega powstawaniu kamienia nazębne-
go, usuwa przebarwienia i przywraca zębom 
naturalny kolor.

 ›  Monofluorofosforan sodu (362 ppm F) i flu-
orek sodu (528 ppm F) zapobiegają próchnicy.

8006320054763   BlanX  75 ml 
Przeciw Osadom pasta  

BlanX Black  
Activated Charcoal pasta

Czarna, wybielająca pasta do zębów. Łączy moc 
mikrocząsteczek aktywnego węgla, porostu 
islandzkiego i papainy aby jak najdokładniej  
czyścić zęby z osadu nazębnego. Chroni również 
przed rozwojem bakterii i próchnicą.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Aktywny węgiel z drewna kokosowego 

delikatnie i dokładnie usuwa przebarwienia 
z powierzchni zębów.

 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, 
zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego, 
usuwa przebarwienia i przywraca zębom 
naturalny kolor.

 ›  Monofluorofosforan sodu (1450 ppm F)  
zapobiega próchnicy.

8017331053386  BlanX Black 75 ml 
Activated Charcoal pasta 

Biorepair Plus Pro White pasta 

Pasta łącząca działanie remineralizujących mikrocząsteczek 
microRepair® i wybielającego polimeru PVP. Mikrocząsteczki 
składają się z hydroksyapatytu, który naprawia szkliwo  
i zapobiega jego erozji. Polimer PVP tworzy cienki filtr,  
który wyłapuje związki przebarwiające zanim odłożą się  
na powierzchni zębów.

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Cząsteczki microRepair® remineralizują szkliwo  
zwalczając nadwrażliwość i chroniąc zęby  
przed próchnicą.

 ›  PVP usuwa przebawienia i zapobiega  
ich powstawaniu na zębach. 

 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, parabenów.

8017331064306 Biorepair Plus Pro White pasta  75 ml

Wybielające i antybakteryjne pasty do zębów,  
usuwające przebarwienia i osad nazębny. 
Pasta Glossy Pink zawiera dodatkowo kapsułki 
ProShine które rozjaśniają szkliwo.  Pasta Deep 
Blue dzięki cynkowi PCA ma mocniejsze działanie 
antybakteryjne.

BlanX PRO pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, 
zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego, 
usuwa przebarwienia i przywraca zębom 
naturalny kolor.

 ›  Monofluorofosforan sodu 0,72% (950 ppm F) 
zapobiega próchnicy. 

 ›  Papaina i bromelina usuwają przebarwienia, 
spowalniają tworzenie się nalotu na zębach.

 ›  Nieabrazyjna krzemionka bezpiecznie poleruje 
szkliwo zębów.

 › Nie zawiera SLS.

BlanX  
Whitening pasta

Pasta wybielająca do codziennego  
stosowania. Dzięki związkom fluoru  
zabezpiecza zęby przed powstawaniem 
ubytków próchniczych.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Niezwykle delikatna krzemionka  

głęboko czyści zęby bez efektu ścierania.
 ›  Porost islandzki ma działanie 

antybakteryjne, zapobiega powstawaniu 
kamienia nazębnego, usuwa 
przebarwienia i przywraca zębom 
naturalny kolor.

 ›  Monofluorofosforan sodu (362 ppm F) 
i fluorek sodu (528 ppm F) zapobiegają 
próchnicy.

8017331051474   BlanX 75 ml 
Whitening pasta  

8017331056943 BlanX PRO Pure White pasta  75 ml

8017331056967 BlanX PRO Deep Blue pasta 75 ml

8017331056981 BlanX PRO Glossy Pink pasta 75 ml
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BlanX O3X pasta

Pasta łącząca synergistyczne działanie aktywnego tlenu, perlitu, 
polimeru PVP oraz nieabrazyjnej krzemionki. Naturalne arktyczne 
porosty dopełniają formułę pomagając usunąć przebarwienia oraz 
w nieabrazyjny sposób nadawać zębom blask.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Aktywny tlen pomaga usuwać przebarwienia i rozjaśniać szkliwo.
 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, zapobiega powsta-

waniu kamienia nazębnego, usuwa przebarwienia i przywraca 
zębom naturalny kolor.

 ›  Monofluorofosforan sodu (1450 ppm F) zapobiega próchnicy.

8017331065891 Blanx O3X pasta 75 ml

BlanX O3X nakładki wybielające

Profesjonalny system do użytku osobistego, pozwalający  
na wybielenie zębów nawet o 4 odcienie. Opakowanie zawiera  
po 5 nakładek z żelem wybielającym na górny i dolny łuk. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Nakładki nie zawierają nadtlenków, dzięki czemu są dostępne 

w sprzedaży dla każdego.
 ›  Aktywny tlen pomaga usuwać przebarwienia i rozjaśniać szkliwo.
 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, zapobiega powsta-

waniu kamienia nazębnego, usuwa przebarwienia i przywraca 
zębom naturalny kolor.

8017331065600 Blanx O3X nakładki wybielające 10 szt.

BlanX O3X paski wybielające

Profesjonalny system wybielający. Opakowanie zawiera po 5 pasków  
na górny i dolny łuk. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Paski nie zawierają nadtlenków, dzięki czemu są dostępne  

w sprzedaży dla każdego.
 ›  Cienkie, elastyczne paski łatwo dopasowują się do każdych zębów.
 ›  Aktywny tlen pomaga usuwać przebarwienia i rozjaśniać szkliwo.
 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, zapobiega powstawa-

niu kamienia nazębnego, usuwa przebarwienia i przywraca zębom 
naturalny kolor.

8017331065624 Blanx O3X paski wybielające 10 szt.
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Światowy Dzień Uśmiechu
obchodzony jest od 1999 roku 
w październiku. Jego pomysłodawcą jest 
Harvey Ball, który w 1963 r. namalował 
popularny symbol uśmiechniętej buzi 
na żółtym tle , tzw. „smiley".

CZY WIESZ, ŻE?

Humble pasta

Naturalne pasty opierające się wyłącznie na organicznych 
składnikach. Mają działanie wybielające, odświeżające 
i bakteriostatyczne. Chronią przed próchnicą i dbają  
o zdrowie dziąseł. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) zapobiega próchnicy.
 ›  Nie zawierają SLS i są w 100% produktami wegańskimi.

7350075691515 Humble Charcoal pasta  Z aktywnym węglem 75 ml

7350075691553 Humble Cinnamon pasta  Cynamonowa 75 ml

7350075691577 Humble Coconut and Salt pasta  Kokos i sól 75 ml
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Zestaw zawierający ultra miękką szczoteczkę manualną  
oraz wybielającą pastę do zębów. Połączenie tych dwóch  
produktów zapewnia zębom i dziąsłom doskonałe zdrowie.  
Pasty są dostępne w kilku owocowych smakach np. arbuzowym 
(Candy Lover) i brzoskwiniowym (Pure Happiness).

CURAPROX BeYou zestaw

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Bardzo miękka i gęsta szczoteczka CURAPROX Ultra Soft 5460 
delikatnie i efektywnie czyści zęby i masuje dziąsła.

 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego  
powierzchni ochronną warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Monofluorofosforan sodu (950 ppm) pomaga  
w remineralizacji szkliwa i chroni zęby przed próchnicą.

 ›  Oksydaza glukozowa zapewnia enzymatyczne  
wybielenie zębów.

 ›  Formuła Prestige Sparkling Blue optycznie podkreśla  
biel zębów.

 ›  Pantenol chroni dziąsła przed podrażnieniami.
 ›  Ziołowe ekstrakty o działaniu antybakteryjnym i łagodzącym.
 ›  Pasty nie zawierają SLS i są w 100% produktami wegańskimi.
 ›  Współczynnik ścieralności past: 50 RDA.

7612412424676 CURAPROX BeYou Pasta Pure Happiness szczoteczka + pasta 90 ml

7612412424683 CURAPROX BeYou Pasta Candy Lover szczoteczka + pasta 90 ml

7612412425673 CURAPROX BeYou Zestaw szczoteczka + 6 past 6 x 10 ml
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Antybakteryjna pasta z chlorheksydyną, pomaga pozbyć się płytki bakteryjnej i zapobiega odkładaniu się 
kamienia nazębnego. Jej stosowanie zalecane jest przy nawracającej próchnicy, a także przy zapaleniu  
dziąseł i paradontozie.

Elgydium Anti-Plaque pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Węglan wapnia wzmacnia dziąsła, zapobiega ich krwawieniu.
 ›  Pasta zapewnia przyjemne uczucie świeżości.

3577056013850 Elgydium Anti-Plaque pasta 75 ml

Poleruje zęby w widoczny sposób, przywracając im ich naturalną biel. Do stosowania 1-2 razy w tygodniu 
zamiast zwykłej pasty do zębów. Produkt polecany osobom ze skłonnością do powstawania przebarwień  
po kawie, herbacie, czerwonym winie lub paleniu tytoniu.

Elgydium Brillance&Care pasta polerująca

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluor (1350 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Krzemionka z bambusa poleruje szkliwo, redukuje przebarwienia.

3577056012860 Elgydium Brillance&Care pasta polerująca 30 ml

Wybielająca pasta idealna dla osób ze skłonnością do powstawania przebarwień po kawie, herbacie, czerwo-
nym winie lub paleniu tytoniu. Przywraca zębom ich naturalny odcień oraz podtrzymuje efekt ich wybielenia.

Elgydium Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Dwuwęglan sodu wybiela zęby nie ścierając przy tym szkliwa.
 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego,  

usuwa przebarwienia i przywraca zębom naturalny kolor.
 ›  Mięta skutecznie odświeża oddech.

3577056013003 Elgydium Whitening pasta 75 ml

Pasta zawierająca 100% naturalne ekstrakty roślinne z eukaliptusa, aloesu i szałwii. Pomaga odzyskać naturalną 
biel zębów. Oczyszcza i przywraca równowagę bakteryjną w jamie ustnej.

L'Angelica Natural   Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Monofluorofosforan sodu (950 ppm F) zapobiega 
próchnicy i wzmacnia szkliwo.

 ›  Eukaliptus nawilża jamę ustną i wybiela zęby.
 ›  Aloes łagodzi stany zapalne.

 ›  Szałwia tonizuje i oczyszcza.
 ›  Mięta skutecznie odświeża oddech.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.

8017331049075 L'Angelica Natural Whitening pasta 75 ml
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Intensywnie wybielające paski, bezpieczne dla zębów i dziąseł. Opakowanie zawiera  
po 14 pasków z żelem wybielającym na górny i dolny łuk. Zalecany czas stosowania  
to 2 tygodnie, 30 minut dziennie.

WhiteWash NANO paski wybielające

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Paski nie zawierają nadtlenków, dzięki czemu są dostępne w sprzedaży dla każdego.
 ›  Wygodna forma wybielania zębów.
 ›  Paski można dopasować do każdego kształtu zębów.
 ›  Miętowy smak odświeża oddech.

Specjalna formuła płynu remineralizuje zęby, likwiduje przebarwienia, 
redukuje nadwrażliwość i poprawia stan zdrowia dziąseł. Fluor i ksylitol 
zapewniają płynowi silne działanie przeciwpróchnicze.

WhiteWash NANO płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni ochron-
ną warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Azotan potasu znosi uczucie bólu, przynosząc natychmiastową ulgę.
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) i ksylitol chronią zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera alkoholu, SLS, parabenów.

Pasta o zrównoważonym działaniu wybielającym i remineralizującym.  
Chroni przed próchnicą i zwalcza nadwrażliwość zębów. Ponadto  
posiada przyjemny, orzeźwiający, miętowy smak. 

WhiteWash NANO Whitening pasta 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni ochron-
ną warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Azotan potasu znosi uczucie bólu, przynosząc natychmiastową ulgę.
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) i ksylitol chronią zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera alkoholu, SLS, parabenów.

Pasta o wzmocnionym działaniu wybielającym. Oprócz składników  
przywracających zębom biel, zawiera remineralizujący hydroksyapatyt,  
oraz zwalczający nadwrażliwość azotan potasu. 

WhiteWash NANO Intensive Whitening pasta 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Mikrokapsułki delikatnie polerują szkliwo.
 ›  Bromelina usuwa przebarwienia, spowalnia tworzenie się nalotu na zębach.
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) i ksylitol chronią zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera alkoholu, SLS, parabenów.

5060249420187 WhiteWash NANO paski wybielające 28 szt.

5060249420132 WhiteWash NANO płyn 300 ml

5960249420019 WhiteWash NANO Whitening pasta 75 ml

5060249420361 WhiteWash NANO Intensive Whitening pasta 75 ml
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Wybielająca pasta do zębów 
z mikrocząsteczkami srebra. Ma działanie 
antybakteryjne, przeciwpróchnicze 
i wybielające. Pasta pomaga zredukować 
odkładanie się płytki nazębnej oraz osadu. 
Utrzymuje zęby i dziąsła w doskonałej 
kondycji przez długi czas. Naturalne 
ekstrakty roślinne wzmacniają dziąsła 
i zwalczają stany zapalne.

WhiteWash Professional Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Polerujące cząsteczki srebra przywracają 
zębom naturalną biel,  
mają działanie antybakteryjne.

 ›  Monofluorofosforan sodu (1450 ppm F) 
pomaga w remineralizacji szkliwa i chro-
ni zęby przed próchnicą.

 ›  Witamina E, eugenol, ekstrakty z aloesu, 
zielonej herbaty i pestek grejpfruta 
łagodzą stany zapalne dziąseł.

 ›  Współczynnik ścieralności: 65 RDA.

5060249420002 WhiteWash Professional Whitening pasta 125 ml

Zaawansowany, bezpieczny sposób na wybielenie zębów.  
Opakowanie zawiera po 14 pasków z żelem wybielającym  
na górny i dolny łuk. 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Żel zawiera 6% nadtlenku wodoru.
 ›  Miętowy smak odświeża oddech.
 ›  Efekt wybielenia widoczny jest już po 3 dniach użytkowania.
 ›  Specjalna formuła żelu zapewnia bezpieczeństwo  

dla dziąseł i zębów.
 ›  Wygodna forma wybielania zębów.

0000001336 WhiteWash Professional Range paski wybielające 28 szt.

WhiteWash Professional paski wybielające

SPRZEDAŻ DOSTĘPNA DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW

Ekskluzywny zestaw żeli wybielających z nadtlenkiem wodoru lub 
nadtlenkiem karbamidu. Żel zawiera również fluor, wapń i azotan 
potasu dla ochrony szkliwa i zredukowania nadwrażliwości.

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Żel zawiera 6% nadtlenku wodoru, 10% nadtlenku karbamidu  
lub 16% nadtlenku karbamidu.

 ›  W zestawie pudełko na nakładki.

WhiteWash Professional 6%, 10% i 16% żel

SPRZEDAŻ DOSTĘPNA DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW 
NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

WhiteWash NANO Volcanic Whitening pasta WhiteWash NANO Gold Particle Whitening pasta

Wybielająca pasta z aktywnym węglem i minerałami wulkanicznymi. 
Pomaga usunąć przebarwienia. Delikatnie poleruje zęby, nie uszkadzając 
przy tym szkliwa. Pasta zawiera także fluor, który wzmacnia zęby oraz 
hydroksyapatyt, który chroni je przed nadwrażliwością.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Aktywny węgiel usuwa przebarwienia z powierzchni zębów.
 ›  Minerały wulkaniczne polerują szkliwo.
 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni 

ochronną warstwę zabezpieczającą zęby.
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera alkoholu, SLS, parabenów. 

5060249420750 Whitewash NANO Volcanic Whitening pasta 75 ml

Wybielająca pasta z cząsteczkami złota. Chroni zęby przed próchni-
cą i tworzeniem się kamienia nazębnego. Zawiera także specjalne 
mikrokapsułki, które polerują zęby, usuwając z nich osad i przebarwienia 
i przywracając im naturalną biel. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Cząsteczki złota działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
 ›  Ksylitol, ekstrakt z rozmarynu i ekstrakt zielonej herbaty wstrzymują 

rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Aloes i witamina E łagodzą stany zapalne.
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera SLS, parabenów. 

5060249420651 Whitewash NANO Gold Particle pasta 75 ml

5060249420712 WhiteWash Professional 6% strzykawki z żelem 4 szt.

5060249420729 WhiteWash Professional 10% strzykawki z żelem 4 szt.

5060249420736 WhiteWash Professional 16% strzykawki z żelem 4 szt.
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Pasta podtrzymująca efekt wybielania w małym, kompaktowym opakowaniu. 
Przeznaczona dla osób, które marzą o pięknym białym uśmiechu, ale borykają 
się z nadwrażliwością zębów. Wzmacnia szkliwo i zapobiega tworzeniu się 
płytki bakteryjnej.

Opalescence Whitening Sensitivity Relief pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Formuła „Whitening” pasty podtrzymuje efekt wybielonych już zębów.
 ›  Fluor (1100 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby  

przed próchnicą.
 ›  Azotan potasu znosi uczucie bólu, przynosząc natychmiastową ulgę.
 ›  Świeża mięta skutecznie odświeża oddech.
 ›  Małe opakowanie pasty jest idealne w podróży.

0000002328 Opalescence Whitening Sensitivity Relief pasta 28 g 

1002762 Opalescence Whitening Sensitivity Relief pasta 133 g

Pasta podtrzymująca efekt wybielania zębów. Wzmacnia szkliwo i zapobiega 
tworzeniu się płytki bakteryjnej. Ma przyjemny, mocno odświeżający, miętowy 
smak. Pasta jest dostępna w dużym i małym opakowaniu.

Opalescence Whitening Original pasta 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Formuła „Whitening” pasty podtrzymuje efekt wybielania.
 ›  Fluorek sodu (1100 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby 

przed próchnicą.
 ›  Świeża mięta skutecznie odświeża oddech.

1234567890227 Opalescence Whitening Original pasta 28 g

1234567890210 Opalescence Whitening Original pasta 133 g

Wybielające żele o smaku miętowym lub neutralnym, w strzykawkach 1,2 ml.  
Ich głównym składnikiem jest silnie wybielająca substancja czynna – nadtlenek 
karbamidu, który występuje w stężeniach 10 i 16%.

Opalescence PF 10% i 16% żel

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nadtlenek karbamidu rozjaśnia szkliwo zębów i przywraca blask zębom.
 ›  Azotan Potasu oraz jon fluorowy chroni zęby przy wybielaniu, zapobiega  

nadwrażliwości zębów i dziąseł.
 ›  Zawiera 20% wody, zapobiegając odwodnieniu zębów.
 ›  Do stosowania za pomocą nakładek.

1234567890494 Opalescence PF 10% strzykawki z żelem Miętowy 2x1,2 ml

1234567890517 Opalescence PF 10% strzykawki z żelem Neutralny 2x1,2 ml

1234567890548 Opalescence PF 16% strzykawki z żelem Miętowy 2x1,2 ml

1234567890524 Opalescence PF 16% strzykawki z żelem Neutralny 2x1,2 ml

SPRZEDAŻ DOSTĘPNA DLA LEKARZY STOMATOLOGÓW



PRODUKTY DO  
REMINERALIZACJI 
I NA NADWRAŻLIWOŚĆ 

Szkliwo zębów jest tkanką prawie w całości  
zbudowaną z materii nieorganicznej –  
kryształów hydroksyapatytu. To oznacza,  
że nie potrafi regenerować się w ten sam  
sposób, co inne tkanki organizmu. 

Codziennie nasze zęby narażone są na działanie 
szkodliwych czynników – kwasów bakteryjnych 
i pokarmowych oraz urazów mechanicznych. 
Tworzenie się mikroubytków, zwłaszcza  
w okolicach szyjek zębowych, gdzie szkliwo 
jest cieńsze, powoduje przenikanie bodźców 
bólowych do głębszych partii zęba, co z kolei 
odczuwane jest jako nadwrażliwość zębów.

Aby przywrócić szkliwu utracone minerały,  
stosuje się pasty z łatwo przyswajalnym  
wapniem i fosforem. Coraz częściej można 
spotkać też pasty z hydroksyapatytem. Fluor 
wspiera odbudowę szkliwa oraz łączy się  
z hydroksyapatytem, tworząc związek bardziej 
odporny na działanie kwasów.

 › SEYSSO

 › GC

 › R.O.C.S.

 › KIN

 › CURAPROX

 › BLANX

 › HUMBLE

 › BIOREPAIR

 › APACARE

 › L’ANGELICA

 › ELGYDIUM

 › OPALESCENCE

 › WHITEWASH
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POLECANE

SEYSSO Oxygen Remineralizacja i Odbudowa pasta

5905279935433 SEYSSO Oxygen Remineralizacja i Odbudowa pasta  75 ml

Specjalistyczna pasta z formułą opierającą się na synergii nanocząsteczek 
hydroksyapatytu, ksylitolu, azotanu potasu i cytrynianu cynku. Działa wielo-
etapowo, natychmiast redukując uczucie bólu zębów, a następnie stopniowo 
remineralizując szkliwo i zabezpieczając je przed próchnicą. Pasta pozwala  
na wykorzystanie potencjału szczoteczek sonicznych dzięki optymalnej 
konsystencji i niskiemu stopniowi spieniania.

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nanocząsteczki hydroksyapatytu (nanoXIM) odbudowują szkliwo i tworzą 
na jego powierzchni ochronną warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Azotan potasu znosi uczucie bólu, przynosząc natychmiastową ulgę.
 ›  Cytrynian cynku likwiduje problem nieprzyjemnego zapachu z ust.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Współczynnik ścieralności: RDA 57.
 ›  Nie zawiera SLS, parabenów, chlorheksydyny i fluorków.

GC Mi Paste Plus z fluorem 

0000001019 GC Mi Paste Plus z fluorem Mięta 35 ml

0000002029 GC Mi Paste Plus z fluorem Melon 35 ml

0000002030 GC Mi Paste Plus z fluorem Truskawka 35 ml

0000002031 GC Mi Paste Plus z fluorem Wanilia 35 ml

0000002028 GC Mi Paste Plus z fluorem Tutti Frutti 35 ml

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  RECALDENTTM  doskonałe źródło łatwo przyswajalnego  
dla szkliwa wapnia i fosforu.

 ›  Fluorek sodu (900 ppm F) zabezpiecza szkliwo  
przed powstawaniem próchnicy.

GC Tooth Mousse bez fluoru

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  RECALDENTTM  doskonałe źródło łatwo przyswajalnego  
dla szkliwa wapnia i fosforu.

 ›  Może być stosowany przez dzieci, kobiety w ciąży, osoby  
z kserostomią, fluorozą i zespołem Sjögrena.

0000002032 GC Tooth Mousse bez fluoru Mięta 35 ml

0000001020 GC Tooth Mousse bez fluoru Melon 35 ml

0000002043 GC Tooth Mousse bez fluoru Truskawka 35 ml

0000002033 GC Tooth Mousse bez fluoru Wanilia 35 ml

0000002034 GC Tooth Mousse bez fluoru Tutti Frutti 35 ml

Czym są produkty GC?

GC Tooth Mousse i GC Mi Paste Plus to bezcukrowe preparaty na bazie wody, zawierające unikalny składnik RECALDENTTM (CPP-ACP). 
Składnik ten jest doskonałym źródłem wapnia i fosforu dla szkliwa. GC Mi Paste Plus zawiera dodatkowo fluor, dzięki czemu pomaga  
w zwalczaniu i zapobieganiu próchnicy. 

Jak stosować GC Tooth Mousse i GC Mi Paste Plus?

Preparat nałożyć przed pójściem spać i/lub rano po umyciu zębów i pozostawić na zębach na 2-5 minut. Resztkę preparatu rozprowadzić 
językiem po zębach, starając się go nie połykać ani nie wypluwać. Czym dłuższy czas stosowania, tym większa skuteczność.

Ważne!

Ślina wzmacnia działanie produktów GC. Różnorodne smaki preparatu stymulują wydzielanie śliny, zwiększając w ten sposób  
skuteczność preparatu.

GC pasty
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4607034473044 R.O.C.S. Sensitive Instant Relief pasta 75 ml

Remineralizująca pasta do zębów z hydroksyapatytem, ksylitolem oraz jonami 
wapnia i fosforu. Odbudowuje szkliwo i uszczelnia kanaliki zębinowe zmniej-
szając nadwrażliwość zębów. Ma świeży, miętowy smak.

R.O.C.S. Sensitive Instant Relief pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni  
ochronną warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Glicerofosforan wapnia jest doskonałym źródłem wapnia i fosforu.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Nie zawiera SLS, fluoru, parabenów oraz pirofosforanów.
 ›  Współczynnik ścieralności: 40 RDA.

4607034472962 R.O.C.S. Sensitive Repair and Whitening pasta 75 ml

Pasta do jednoczesnej remineralizacji i wybielania zębów. Zawarty w niej 
hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo, a mikro drobinki polerują zęby  
przywracając im naturalną biel. Ma delikatny smak mięty z cytryną.

R.O.C.S. Sensitive Repair and Whitening pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni  
ochronną warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Glicerofosforan wapnia jest doskonałym źródłem wapnia i fosforu.
 ›  Nie zawiera SLS, fluoru, parabenów oraz pirofosforanów.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Współczynnik ścieralności: 51 RDA.

4607034472306 R.O.C.S. Bionica Sensitive pasta 60 ml

Naturalna pasta do zębów dedykowana osobom o wrażliwych zębach  
i delikatnych dziąsłach. Łagodzi objawy nadwrażliwości i zapewnia skuteczną 
ulgę w przypadku krwawienia dziąseł.

R.O.C.S. Bionica Sensitive pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Zawiera jod, olejek tymiankowy, wyciąg z korzenia lukrecji,  
eugenol i eukaliptol.

 ›  Nie zawiera SLS, fluoru, sztucznych barwników, parabenów ani innych 
sztucznych środków konserwujących.

 ›  Zawiera ponad 95% naturalnych składników.

R.O.C.S. UNO pasty

Pasty chroniące zęby przed próchnicą oraz przed nadwrażliwością. Skutecznie 
usuwają płytkę bakteryjną i zapobiegają przed jej nadmiernym nagromadzaniem. 
Zawierają również minerały, które pomagają odbudować szkliwo.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Kompleks Mineralin przywraca zębom utracone minerały.
 ›  Ksylitol (2%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.
 ›  Nie zawierają fluoru ani sztucznych barwników.

4607034472368 R.O.C.S. UNO Calcium pasta 60 ml

4607034472399 R.O.C.S. UNO Herbal Energy pasta 60 ml 

4607034474591 R.O.C.S. UNO Sensitive pasta 60 ml

4607034470609 R.O.C.S. Medical Minerals żel 35 ml

Remineralizujący żel pomagający przywrócić szkliwu właściwy skład mineral-
ny. Wzmacnia zęby, leczy i zapobiega próchnicy oraz ubytkom nie próchnico-
wego pochodzenia. Poprawia wygląd zębów bez konieczności ich wybielania.  

R.O.C.S. Medical Minerals żel 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Kompleks Mineralin (wapń, fosfor, magnez) przywraca zębom utracone 
minerały.

 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych, neutralizuje mikroflorę 
w jamie ustnej.

 ›  Nie zawiera fluoru.
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8470003789929 KIN SensiKIN spray 40 ml

8436026210758 KIN SensiKIN płyn 250 ml

8470001892904 KIN SensiKIN żel 15 ml

8470002191709 KIN SensiKIN pasta 75 ml

Spray przeznaczony do stosowania miejscowego przy silnej 
nadwrażliwości zębów, odczuwalnej podczas szczotkowania 
zębów oraz jedzenia gorących, zimnych, słodkich  
lub kwaśnych pokarmów.

KIN SensiKIN spray 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Azotan potasu (10%) zapobiega nadwrażliwości zębów.
 ›  Fluorek sodu 0,20% (900 ppm F) wzmacnia działanie  

soli potasu i chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia  

śluzówki jamy ustnej.

Płyn do płukania jamy ustnej  jest przeznaczony do zmniejszenia 
silnej nadwrażliwości zębów, spowodowanej nadmiernym  
ścieraniem szkliwa podczas szczotkowania, zabiegami  
wybielania zębów, kiretażu i skalingu lub leczeniem  
ortodontycznym.

KIN SensiKIN płyn 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Azotan potasu (5%) zapobiega nadwrażliwości zębów.
 ›  Fluorek sodu 0,32% (1450 ppm F) wspiera działanie azotanu 

potasu oraz zapobiega próchnicy i wzmacnia szkliwo. 
 ›  Witamina E i prowitamina B5 chronią dziąsła, ułatwiają  

regenerację nabłonka i śluzówki w jamie ustnej.
 ›  Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia  

śluzówki jamy ustnej.

Żel przeznaczony do stosowania miejscowego przy silnej  
nadwrażliwości zębów, odczuwalnej podczas szczotkowania  
zębów oraz jedzenia gorących, zimnych lub kwaśnych  
pokarmów.

KIN SensiKIN żel

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Azotan potasu (10%) zapobiega nadwrażliwości zębów.
 ›  Fluorek sodu 0,20% (1000 ppm F) wzmacnia działanie soli 

potasu i chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia śluzówki 

jamy ustnej.

Pasta dla osób z nadwrażliwością zębów spowodowaną nadmiernym 
ścieraniem szkliwa podczas szczotkowania, zabiegami wybielania 
zębów, kiretażu i skalingu lub leczeniem ortodontycznym. Dzięki  
dodatkowi witamin E i B5 dodatkowo odżywia i chroni dziąsła.

KIN SensiKIN pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Azotan potasu (5%) zapobiega nadwrażliwości zębów.
 ›  Fluorek sodu 0,32% (1450 ppm F) wspiera działanie azotanu  

potasu oraz zapobiega próchnicy i wzmacnia szkliwo. 
 ›  Witamina E i prowitamina B5 chronią dziąsła, ułatwiają  

regenerację nabłonka i śluzówki w jamie ustnej.
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Łagodne, przeciwpróchnicze pasty na bazie enzymów – laktoperoksydazy, glukozydazy i amyloglukozydazy.

CURAPROX Enzycal BlanX Sensitive pasta

Pasta pozwalająca na wybielanie zębów nawet u osób z nadwrażliwością.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni  

ochronną warstwę zabezpieczającą zęby.
 › Chlorek potasu łagodzi nadwrażliwość zębów.
 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, zapobiega powstawaniu 

kamienia nazębnego, usuwa przebarwienia i przywraca zębom naturalny 
kolor.

 ›  Monofluorofosforan sodu (362 ppm F) i fluorek sodu (528 ppm F)  
zapobiegają próchnicy.

8017331037720 BlanX Sensitive pasta 75 ml

BlanX Med Aktywna Ochrona Szkliwa pasta

Pasta wybielająco-remineralizująca. Swoje działanie opiera na mikrosferach 
– mikrokapsułach, które przenikają do głębokich struktur zębów i stopniowo 
uwalniają, znajdujące się wewnątrz nich, aktywne związki.

Najważniejsze cechy produktu:  
 ›  Porost islandzki ma działanie antybakteryjne, zapobiega powstawaniu 

kamienia nazębnego, usuwa przebarwienia i przywraca zębom  
naturalny kolor.

 ›  Fluorek sodu i fluorofosforan sodu zapobiegają powstawaniu próchnicy.
 ›  Formuła Anti-Age zapobiega starzeniu się zębów.

8017331020388 BlanX Med Aktywna Ochrona Szkliwa pasta 100 ml

CURAPROX Enzycal pasta 1450 ppm

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Enzymy wzmacniają naturalną ochronę jamy ustnej 

i zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu błony śluzowej.
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera SLS.
 ›  Idealna do stosowania ze szczoteczką soniczną.

7612412070002 CURAPROX Enzycal pasta 1450 ppm 75 ml

CURAPROX Enzycal pasta 950 ppm 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Enzymy wzmacniają naturalną ochronę jamy ustnej  

i zapobiegają nadmiernemu wysuszaniu błony śluzowej.
 ›  Fluorek sodu (950 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera SLS.
 ›  Idealna do stosowania ze szczoteczką soniczną.

7612412422443 CURAPROX Enzycal pasta 950 ppm 75 ml

CURAPROX Enzycal pasta Zero 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Nie zawiera olejków miętowych, ma łagodny, przyjemny smak.
 ›  Enzymy wzmacniają naturalną ochronę jamy ustnej i zapobiegają  

nadmiernemu wysuszeniu błony śluzowej.
 ›  Nie zawiera fluoru i  SLS.
 ›  Idealna do stosowania ze szczoteczką soniczną.

7612412422849 CURAPROX Enzycal pasta  Zero 75 ml

Humble pasta

Naturalne pasty w oryginalnych smakach działają odświeżająco, powstały 
na bazie organicznych składników. Wzmacniają dziąsła, chronią je przed 
krwawieniem, działają antybakteryjnie. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) zapobiega próchnicy.
 ›  Wyciągi roślinne pielęgnują i wzmacniają dziąsła, oraz usuwają płytkę 

nazębną. 
 ›  Nie zawierają SLS i są w 100% produktami wegańskimi.

7350075691560 Humble Fresh Ginger pasta  Imbir 75 ml

7350075691492 Humble Fresh Mint pasta   Świeża mięta 75 ml

7350075691546 Humble Pink pasta Truskawka 75 ml



5.03
Dzień Dentysty

12-14.03 

Targi KRAKDENT  
w Krakowie

20.03 

 Światowy  
Dzień Zdrowia  
Jamy Ustnej

Marzec

10-1 2.09 WARSAW DENTAL MEDICA 
SHOW Targi stomatologiczne  
w Warszawie

24-2 6.09 Targi CEDE w Poznaniu

Wrzesień

1.10  13. Urodziny firmy  
SHOP DENT

2.10  Światowy Dzień  
Uśmiechu 2020

16–1 7.10 Konferencja  
stomatologiczna  
EXPODENT w Toruniu

Październik

6-7.1 1  Targi DENTAMED  
we Wrocławiu

Listopad

25.0 4 Konferencja asystentek  
i higienistek stomatologicznych 
ASYSDENT w Łodzi

Kwiecień

Ciekawe wydarzenia 
w branży w 2020

Ciekawe wydarzenia 
w branży w 2020



25

8017331052648 Biorepair Plus Sensitive pasta 75 ml

8017331020074 Biorepair Night pasta 75 ml

8017331052624 Biorepair Plus Pełna Ochrona pasta 75 ml

8017331029725 Biorepair Plus Sensitive płyn 500 ml

8017331039571 Biorepair kuracja remineralizująca szkliwo 50 ml

Szybka terapia remineralizująca szkliwo i zmniejszająca nadwrażliwość zębów 
o natychmiastowym działaniu. Zawiera mikrocząsteczki, które odbudowują 
szkliwo i tworzą na jego powierzchni warstwę chroniącą zęby przed dyskom-
fortem odczuwanym podczas jedzenia gorących i zimnych pokarmów  
lub podczas mycia zębów. W zestawie preparat i nakładki na zęby.

Biorepair kuracja remineralizująca szkliwo

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Cząsteczki microRepair® remineralizują szkliwo, zwalczając nadwrażliwość  
i chroniąc zęby przed próchnicą.

 ›  Nie zawiera SLS, parabenów, fluoru.

Pasta do zębów stworzona z myślą o ochronie zębów przed próchnicą  
w czasie snu.

Biorepair Night pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Cząsteczki microRepair® remineralizują szkliwo, zwalczając nadwrażliwość  
i chroniąc zęby przed próchnicą.

 ›  Specjalny polimer tworzy na zębach powłokę chroniącą zęby  
przed działaniem kwasów i bakterii przez całą noc.

 ›  Aktywny cynk PCA ma działanie antybakteryjne.
 ›  Eliminuje problem nieświeżego oddechu.
 ›  Nie zawiera SLS, parabenów, fluoru.

Pasta do codziennej higieny jamy ustnej. Chroni zęby przed erozją powodo-
waną przez kwasy oraz przed bakteriami będącymi przyczyną powstawania 
osadu nazębnego, kamienia i próchnicy. Posiada wysokie stężenie mikro- 
cząsteczek chroniących i odbudowujących szkliwo.

Biorepair Plus Pełna Ochrona pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Cząsteczki microRepair® (200 mg/g) remineralizują szkliwo, zwalczając 
nadwrażliwość i chroniąc zęby przed próchnicą.

 ›  Aktywny cynk PCA ma działanie antybakteryjne.
 ›  Nie zawiera SLS, parabenów, fluoru.

Pasta do zębów zawierająca aktywne mikrocząsteczki o strukturze i składzie 
zbliżonym do szkliwa. Mikrocząsteczki odbudowują szkliwo i tworzą na jego 
powierzchni warstwę chroniącą zęby przed dyskomfortem odczuwanym 
podczas jedzenia gorących i zimnych pokarmów lub podczas mycia zębów.

Biorepair Plus Sensitive pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Cząsteczki microRepair® (240 mg/g) remineralizują szkliwo, zwalczając 
nadwrażliwość i chroniąc zęby przed próchnicą.

 ›  Nie zawiera SLS, parabenów, fluoru.

Płyn do płukania jamy ustnej zawierający aktywne mikrocząsteczki  
o strukturze i składzie zbliżonym do szkliwa. Mikrocząsteczki odbudowują 
szkliwo i tworzą na jego powierzchni warstwę ochronną, wspierając  
działanie past BioRepair.

Biorepair Plus Sensitive płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Cząsteczki microRepair® remineralizują szkliwo, zwalczając nadwrażliwość  
i chroniąc zęby przed próchnicą.

 ›  Aktywny cynk PCA ma działanie antybakteryjne.

Paweł Zaborowski, lekarz stomatolog:

Szacuje się, że problem nadwrażliwości zębiny 
dotyka około 35% Polaków i częściej zauważa-
ny jest przez kobiety. Na nadwrażliwość cierpią 
najczęściej osoby w wieku od 20 do 50 lat.
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Pasta zawierająca nanohydroksyapatyt i fluor dla  
jak najskuteczniejszej ochrony i odbudowy szkliwa.  
Polecana osobom z dużą nadwrażliwością zębów.

ApaCare Remineralizująca pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nanohydroksyapatyt odbudowuje szkliwo  
i tworzy na jego powierzchni ochronną warstwę  
zabezpieczającą zęby.

 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) zapobiega próchnicy  
i wzmacnia szkliwo.

 ›  Współczynnik ścieralności: 50 RDA.

4260149350107 ApaCare Remineralizująca pasta 75 ml

4260149350091 ApaCare Liquid płyn 200 ml

4260149350114 ApaCare Repair żel 30 ml

4260149350053 ApaCare Professional Home pasta polerująca 20 ml

Balsam o kremowej konsystencji, dzięki której lepiej zabezpiecza szkliwo zębów przed 
wpływem bakterii próchniczych. Dostaje się nawet w trudno dostępne miejsca w jamie 
ustnej, takie jak przestrzenie międzyzębowe czy linia dziąseł.

ApaCare Liquid płyn

Produkt polecany osobom ze skłonnością do powstawania przebarwień po kawie, herbacie, czerwonym 
winie lub paleniu tytoniu. Zawiera nanohydroksyapatyt oraz fluor dla równoczesnej odbudowy  
i wygładzenia szkliwa. Do stosowania 1-2 razy w tygodniu zamiast zwykłej pasty do zębów.

ApaCare Professional Home pasta polerująca

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nanohydroksyapatyt (3%) odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni ochronną warstwę  
zabezpieczającą zęby.

 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) zapobiega próchnicy i wzmacnia szkliwo.
 ›  Współczynnik ścieralności: 180 RDA.

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nanohydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni ochronną 
warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Ksylitol zmienia pH w jamie ustnej i zabezpiecza zęby przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera alkoholu i fluoru.

Żel stworzony dla osób z silną nadwrażliwością zębów, 
odsłoniętymi szyjkami zębowymi oraz z suchością  
w jamie ustnej.

ApaCare Repair żel

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Nanohydroksyapatyt (10%) odbudowuje szkliwo 
i tworzy na jego powierzchni ochronną warstwę 
zabezpieczającą zęby.

 ›  Nie zawiera fluoru.
 ›  Współczynnik ścieralności: 10 RDA.
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8017331000069 L’Angelica płyn 500 ml8017331049013 L’Angelica Wrażliwe Zęby pasta 75 ml

Pasta zawierająca w 100% naturalne ekstrakty roślinne z żeń-szenia i owoców 
goi. Koi i pielęgnuje podrażnione dziąsła oraz zapewnia długotrwałe uczucie 
świeżości.

L’Angelica Wrażliwe Zęby pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Wyciąg z jagód goji ma właściwości przeciwutleniające.
 ›  Wyciąg z żeń-szenia ma właściwości przeciwzapalne.
 ›  Aloes łagodzi stany zapalne.
 ›  Aktywny cynk PCA ma działanie antybakteryjne.
 ›  Monofluorofosforan sodu 0,72% (950 ppm F) chroni zęby  

przed próchnicą.

Zapobiega tworzeniu się osadu nazębnego, pielęgnuje jamę ustną i zapewnia 
świeży oddech. Zawiera wiele naturalnych składników, w tym wyciągów 
roślinnych i olejków eterycznych.

L’Angelica płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorek sodu (0,05%) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Szałwia ma właściwości antyseptyczne i tonizujące.
 ›  Mięta ma działanie tonizujące, oczyszczające i odświeżające.
 ›  Alantoina przyspiesza gojenie się dziąseł, działa łagodząco  

na podrażnienia.
 ›  Dwuglukonian chlorhexydyny ma działanie bakteriobójcze  

i przeciwgrzybicze.

1234567890418 Opalescence Ultra EZ strzykawka z żelem 1,2 ml3577056013829 Elgydium Sensitive pasta 75 ml

Delikatna pasta o żelowej konsystencji i niskiej ścieralności. Dzięki łatwo  
przyswajalnemu flourowi remineralizuje szkliwo i zmniejsza nadwrażliwość 
zębów.

Elgydium Sensitive pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Zawiera fluorinol (1250 ppm F) – aminofluorek 2-giej generacji  
zapewniający remineralizację szkliwa, ochronę przed próchnicą  
oraz kwasami produkowanymi przez bakterie próchnicze.

Strzykawka z żelem znoszącym nadwrażliwość. Stosować z nakładkami  
przez 15-60 minut.

Opalescence Ultra EZ żel

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Azotan potasu (3%) znosi uczucie bólu, przynosząc natychmiastową ulgę.
 ›  Fluor (1100 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i działa  

przeciwpróchniczo.

5060249420149 WhiteWash NANO Tooth Sensivity Serum 35 ml

5060249420163 WhiteWash NANO Tooth Sensivity Serum + nakładki 35 ml

Serum o wysokiej zawartości azotanu potasu, hydroksyapatytu i fluoru. 
Zmniejsza nadwrażliwość zębów i chroni zęby przed próchnicą. Dostępne  
w wersji z nakładkami termokurczliwymi lub bez. 

WhiteWash NANO Tooth Sensivity Serum

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Azotan potasu zapobiega nadwrażliwości zębów.
 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni  

ochronną warstwę zabezpieczającą zęby.
 ›  Fluor pomaga w remineralizacji szkliwa i działa przeciwpróchniczo.
 ›  Ksylitol wstrzymuje działanie bakterii próchniczych.

9000002347 WhiteWash remineralizująco wybielająca pasta 75 ml

Pasta o działaniu wybielającym i remineralizującym. Jest bogata w składniki 
zapobiegające próchnicy i dbające o zdrowie dziąseł. Posiada wyjątkowy 
dozownik, który zwiększa wygodę używania.

WhiteWash remineralizująco wybielająca pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni ochron-
ną warstwę zabezpieczającą zęby.

 ›  Fluor (1450 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Witamina C przeciwdziała zapaleniu i chorobom dziąseł.
 ›  Ksylitol (10%) wspiera bakteriobójcze działanie fluoru.



PRODUKTY 
PERIODONTOLOGICZNE

Kondycja tkanek przyzębia ma ogromny  
wpływ na ogólny stan zdrowia jamy ustnej.  
Nieprawidłowa higiena skutkuje tworzeniem  
się kamienia nazębnego, powstawaniem  
stanów zapalnych i cofaniem się dziąseł.

Krwawienie i obrzęk jest znakiem, że powin- 
niśmy zmienić coś w codziennej profilaktyce. 
Najczęstszym powodem jest stosowanie zbyt 
twardej szczoteczki do zębów lub przyciskanie 
jej za mocno do dziąseł. Niedokładne, za krótkie, 
nieprawidłowe mycie, również może skutkować 
infekcjami bakteryjnymi tkanek przyzębia.

Aby zredukować stany zapalne dziąseł stosuje  
się preparaty z chlorheksydyną – środkiem  
bakteriobójczym łagodnym dla błon śluzowych. 
Podobne, choć łagodniejsze działanie  
ma chlorek cetylopirydyny. Gojenie przyspiesza 
aloes, alantoina, panthenol, witamina A, E  
i prowitamina B5. Ważne, aby nie stosować  
produktów, które wysuszają i podrażniają  
błony śluzowe.

 › ELUDRIL

 › FEELO

 › CURASEPT

 › SUNSTAR GUM

 › DENTAID

 › VITIS

 › R.O.C.S.

 › ELUGEL

 › BIOREPAIR

 › KIN
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3577056015007 Eludril Care płyn 500 ml

Pomaga zapobiegać tworzeniu się płytki nazębnej. Dzięki antybakteryjnym 
właściwościom chlorheksydyny i chlorku cetylopirydyny, pomaga  
w codziennym utrzymywaniu dobrej higieny jamy ustnej.

Eludril Care płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,05%) i chlorek cetylopirydyny (0,05%) mają silne  
działanie bakteriobójcze.

 ›  Działa antybakteryjnie i zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej.

3577056014017 Eludril Classic płyn  200 ml

3577056014031 Eludril Classic płyn 500 ml

Działa antybakteryjnie. Pomaga zapobiegać zapaleniu dziąseł oraz tworzeniu 
się płytki nazębnej i kamienia nazębnego. Może być stosowany po zabiegach 
periodontologicznych lub implantologicznych. Zaleca się używanie płynu 
przez okres najwyżej 2 tygodni.

Eludril Classic płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,10%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Zapobiega tworzeniu się próchnicy i odkładaniu się płytki nazębnej.

Feelo Perio Chlorhexidine nić dentystyczna 25 m

Idealna nić dla osób z podrażnionymi lub wrażliwymi dziąsłami.  
Dzięki zawartej w niej chlorheksydynie, działa przeciwbakteryjne.  
Feelo Chlorhexidine wyróżnia się także strukturą, która sprawia,  
że czyszczenie jest wyjątkowo skuteczne. Nić podczas nitkowania  
zmienia się w taśmę, która idealnie usuwa resztki jedzenia. Poza tym  
jest woskowana, ale bardzo delikatnie, tak by jak najlepiej usuwać 
płytkę bakteryjną. 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Czerwony kolor świetnie kontrastuje z usuwaną płytką  

bakteryjną.
 ›  Lekko woskowana.
 ›  Miętowa.

5905279935358 Feelo Perio Chlorhexidine nić dentystyczna 25 m

PRAWIDŁOWA TECHNIKA NITKOWANIA:

Około 45 cm nici nawiń  
na środkowe palce, jak na rysunku. 

Między palcami zostaw około  
5 cm wolnej nici. 

Wprowadź nić w przestrzeń  
międzyzębową i delikatnie  

przesuwaj ją między zębami tak,  
aby nie uszkodzić dziąsła.

Eludril zestaw pozabiegowy

Zestaw stworzony specjalnie z myślą o osobach 
po zabiegach jamy ustnej. Zawiera płyn  
antybakteryjny, żel oraz specjalną szczoteczkę 
pooperacyjną. Produkty zapewniają skuteczną  
i bezpieczną higienę jamy ustnej.

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Eludril Classic płyn do płukania jamy ustnej 200 ml, antybakteryjny z chlorheksydyną 0,10%.
 ›  Elugel żel stomatologiczny 40 ml, który wspomaga utrzymanie prawidłowej higieny jamy ustnej.
 ›  Elgydium Clinic 7/100 pooperacyjna szczoteczka do zębów, wyjątkowo miękka. 

5905669299015 Eludril zestaw pozabiegowy 
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7612412705003 CURASEPT ADS 705 pasta 75 ml

Pasta do codziennego stosowania dla osób z wrażliwymi  
dziąsłami. Zawiera chlorheksydynę, która zapobiega zapaleniu 
dziąseł i jest delikatna dla błon śluzowych. Dzięki fluorowi,  
pasta wzmacnia szkliwo i przeciwdziała próchnicy.

CURASEPT ADS 705 pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Żelowa konsystencja.
 ›  Chlorheksydyna (0,05%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Fluor (0,05%) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby 

przed próchnicą.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach. 7612412205008 CURASEPT ADS 205 płyn 200 ml

1234567899688 CURASEPT ADS 905 płyn 900 ml

Płyn do płukania jamy ustnej zawierający 0,5% chlorheksydyny i 0,05% fluorku  
sodu. Może być stosowany zamiennie z pastą do zębów np. przez osoby 
noszące aparat ortodontyczny lub osoby ze słabszą koordynacją ruchową.

CURASEPT ADS 205 i 905 płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,05%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Fluorek sodu (0,05%) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby  

przed próchnicą.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

7612412120004 CURASEPT ADS 712 pasta 75 ml

Antybakteryjna pasta polecana osobom z nawracającym  
zapaleniem dziąseł, przed i po zabiegach stomatologicznych,  
z implantami, protezami zębowymi i aparatami  
ortodontycznymi. Zaleca się stosowanie pasty nie dłużej  
niż przez 1 miesiąc.

CURASEPT ADS 712 pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Żelowa konsystencja.
 ›  Chlorheksydyna (0,12%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach.

7612412418019 CURASEPT ADS 212 płyn 200 ml

1234567899695 CURASEPT ADS 912 płyn 900 ml

Płyn do płukania jamy ustnej zawierający 0,12% chlorheksydyny. Hamuje 
powstawanie płytki bakteryjnej i wzmacnia system ochronny jamy ustnej 
co jest szczególnie istotne przy chemio i radioterapii. Uzupełnia utrudnioną 
pielęgnację jamy ustnej podczas leczenia ortodontycznego i protetycznego. 
Płyn należy stosować nie dłużej niż 1 miesiąc.

CURASEPT ADS 212 i 912 płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

7612412423778 CURASEPT ADS 720 pasta 75 ml

Pasta przeznaczona do intensywnej kuracji antybakteryjnej.  
Zawiera 0,20% chlorheksydyny. Zapobiega komplikacjom  
pooperacyjnym i umożliwia właściwą higienę przy utrudnionej 
pielęgnacji jamy ustnej. Zalecana przed i po zabiegach  
chirurgicznych. Pastę powinno się stosować przez okres  
do 2 tygodni.

CURASEPT ADS 720 pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Żelowa konsystencja. 
 ›  Chlorheksydyna (0,20%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach. 7612412418118 CURASEPT ADS 220 płyn 200 ml

0000001565 CURASEPT ADS 920 płyn 900 ml

Płyn przeznaczony do intensywnej kuracji antybakteryjnej. Zawiera  
0,20% chlorheksydyny. Zapobiega komplikacjom pooperacyjnym  
i umożliwia właściwą higienę przy utrudnionej pielęgnacji jamy ustnej.  
Zalecany przed i po zabiegach chirurgicznych. Płyn powinno się stosować  
przez okres do 2 tygodni.

CURASEPT ADS 220 i 920 płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,20%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu.
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Specjalistyczny płyn do płukania jamy ustnej  
z chlorheksydyną 0,2% i kwasem hialuronowym.  
Pomaga zwalczać stany zapalne i chroni błonę śluzową 
jamy ustnej. Hamuje powstawanie płytki nazębnej  
oraz przebarwień na zębach.

CURASEPT ADS Implant płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,2%) ma działanie bakteriobójcze.
 ›  Kwas hialuronowy wspomaga regenerację.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień 

na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

7612412423709 CURASEPT ADS Implant płyn 200 ml

Płyn z chlorheksydyną o stężeniu 0,12%.  Zalecany  
osobom z problemami periodontologicznymi.  
Wspomaga regenerację dziąseł i chroni błonę śluzową 
jamy ustnej. Hamuje powstawanie płytki nazębnej  
i przebarwień na zębach.

CURASEPT ADS Perio płyn 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) ma działanie bakteriobójcze.
 ›  Kwas hialuronowy wspomaga regenerację.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień 

na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

7612412423716 CURASEPT ADS Perio płyn 200 ml

Żel do intensywnej kuracji, przy silnych stanach  
zapalnych dziąseł i po operacjach chirurgicznych.  
Zawiera bardzo wysokie stężenie chlorheksydyny.  
Zaleca się stosowanie żelu maksymalnie przez 7 dni.

CURASEPT ADS 100 żel 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (1%) ma działanie bakteriobójcze.
 ›  Polimer PVP/VA zapewnia lepszą przyczepność, żel 

utrzymuje się w miejscu zaaplikowania do 12 godzin.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień 

na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

7612412111019 CURASEPT ADS 100 żel 30 ml

Żel do stosowania miejscowego przy stanach zapalnych 
dziąseł i przyzębia. Może być wykorzystywany do lecze-
nia podrażnień spowodowanych przez protezy i aparaty 
ortodontyczne. Do stosowania przez maksymalnie 7 dni.

CURASEPT ADS 350 żel

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,5%) ma działanie bakteriobójcze.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Formuła ADS zapobiega powstawaniu przebarwień 

na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

7612412130003 CURASEPT ADS 350 żel 30 ml

7630019902472 SUNSTAR GUM ActiVital 6050 pasta 75 ml

Zapewnia kompleksową ochronę zębów i dziąseł. Chroni szkliwo przed próchnicą. 
Ma przyjemny, miętowy smak.

SUNSTAR GUM ActiVital pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) w połączeniu z izomaltem zabezpiecza szkliwo przed 
powstawaniem próchnicy.

 ›  Koenzym Q10 oraz wyciąg z granatu  mają działanie przeciwutleniające.
 ›  System Antiplaque redukuje płytkę nazębną i hamuje jej ponowne formowanie.
 ›  Nie zawiera SLS, alkoholu, parabenów.

7630019902632 SUNSTAR GUM ActiVital 6050 płyn 500 ml

Płyn kompleksowo dbający o zęby i dziąsła. Chroni szkliwo przed próchnicą  
i wzmacnia dziąsła. Do stosowania dwa razy dziennie przez minimum 30 sekund,  
po myciu zębów. Posiada świeży, miętowy smak.

SUNSTAR GUM ActiVital płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorek sodu (248 ppm F) w połączeniu z izomaltem zabezpiecza szkliwo przed 
powstawaniem próchnicy.

 ›  Ekstrakty z imbiru i rumianku koją i wzmacniają dziąsła.
 ›  Innowacyjny składnik LAE zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej.
 ›  Nie zawiera SLS, alkoholu, parabenów.
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Przeznaczony do codziennej pielęgnacji. Działa 
antybakteryjnie, chroni dziąsła. Skutecznie usuwa 
płytkę nazębną.

SUNSTAR GUM Paroex płyn 0,06% 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,06%) ma silne działanie 
bakteriobójcze.

 ›  Aloes łagodzi stany zapalne. 
 ›  Witamina E i prowitamina B5 wzmacniają dziąsła.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

Usuwa płytkę nazębną i chroni dziąsła. Działa  
antybakteryjnie, przyspiesza gojenie się tkanek.  
Do stosowania krótkookresowego.

SUNSTAR GUM Paroex płyn 0,12%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) i chlorek cetylopirydyny 
działają przeciwbakteryjnie.

 ›  Aloes łagodzi stany zapalne.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 wzmacniają dziąsła.

70942304023 SUNSTAR GUM Paroex 1702 0,06% CHX płyn 500 ml

70942304016 SUNSTAR GUM Paroex 1750 0,06% CHX pasta 75 ml

70942302289 SUNSTAR GUM Paroex 1782 0,12% CHX płyn 300 ml

27630019901028 SUNSTAR GUM Paroex 1784 0,12% CHX płyn 5 l

70942302326 SUNSTAR GUM Paroex 1790 0,12% CHX pasta 75 ml

Pasta z chlorheksydyną o stężeniu 0,12%  
przeznaczona do stosowania krótko- 
okresowego. Działa antyseptycznie  
i przeciwgrzybiczo. Pomaga w leczeniu  
chorób przyzębia i dziąseł.  

SUNSTAR GUM Paroex pasta 0,12%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) i chlorek cetylopirydyny 
działają przeciwbakteryjnie.

 ›  Aloes łagodzi stany zapalne.
 ›  Nie zawiera SLS.

Pasta z chlorheksydyną 0,06% do codziennego 
stosowania. Zalecana w przypadku chorób przyzębia 
i dziąseł. Chroni przed próchnicą i chorobami dziąseł.

SUNSTAR GUM Paroex pasta 0,06%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,06%) i chlorek cetylopirydyny 
działają przeciwbakteryjnie.

 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) pomaga  
w remineralizacji szkliwa.

 ›  Aloes łagodzi stany zapalne.
 ›  Nie zawiera SLS.
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8427426040984 VITIS Gingival płyn 500 ml

Wzmacnia i chroni dziąsła. Redukuje ich krwawienie i łagodzi ból. Zalecany 
osobom z parodontozą, z podrażnionymi dziąsłami, ze stanami zapalnymi  
w jamie ustnej lub po leczeniu periodontologicznym.

VITIS Gingival płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorek cetylopirydyny (0,05%) pomaga usuwać płytkę nazębną.
 ›  Prowitamina B5 wzmacnia dziąsła.
 ›  Mleczan cynku redukuje krwawienie dziąseł.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

Pasta dla osób z delikatnymi, krwawiącymi dziąsłami. Działa przeciwzapalnie. 
Wzmacnia dziąsła i redukuje ich krwawienie. Wspomaga remineralizację 
szkliwa i chroni zęby przed próchnicą. 

VITIS Gingival pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorek cetylopirydyny (0,05%) pomaga usuwać płytkę nazębną.
 ›  Fluor (1450 ppm F) wspomaga remineralizację szkliwa.
 ›  Prowitamina B5 wzmacnia dziąsła.
 ›  Mleczan cynku redukuje krwawienie dziąseł.

8427426040915 VITIS Gingival pasta  100 ml

8427426042001 Dentaid Perio Aid ACTIVE CONTROL 0,05% CHX płyn 150 ml

8427426042018 Dentaid Perio Aid ACTIVE CONTROL 0,05% CHX płyn 500 ml

Wspomaga proces leczenia chorób przyzębia i dziąseł. Wyrównuje  
pH w jamie ustnej, redukuje płytkę nazębną. Nie wysusza tkanek 
jamy ustnej. Do stosowania przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dentaid Perio Aid ACTIVE CONTROL płyn 0,05%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,05%) i chlorek cetylopirydyny działają  
przeciwbakteryjnie.

 ›  Ksylitol (10%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

8427426041974 Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE 0,12% CHX płyn 150 ml

8427426041998 Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE 0,12% CHX płyn 500 ml

Wspomaga proces leczenia chorób przyzębia i dziąseł. Zalecany 
przed i po zabiegach stomatologicznych. Wyrównuje pH w jamie 
ustnej, redukuje płytkę nazębną. Nie wysusza tkanek jamy ustnej.  
Do stosowania przez okres od 1 do 4 tygodni.

Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE płyn 0,12%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) i chlorek cetyropirydyny działają  
przeciwbakteryjnie.

 ›  Ksylitol (10%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

8427426041967 Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE 0,12% CHX pasta 75 ml

Miętowa pasta do zębów o silnym działaniu antybakteryjnym.  
Pomaga zapobiegać chorobom dziąseł, redukuje płytkę  
bakteryjną. Do stosowania przez okres od 1 do 4 tygodni.

Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE pasta 0,12%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Ksylitol (10%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Żelowa konsystencja.
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4607034471309 R.O.C.S. Bionica Natural pasta 60 ml

Pasta wzmacniająca dziąsła i zapobiegająca ich krwawieniu. Działa  
przeciwzapalnie. Zawiera wyciągi z roślin o właściwościach leczniczych,  
takich jak lukrecja, tymianek czy listownica. Dodatkowo chroni zęby  
przed próchnicą.

R.O.C.S. Bionica Natural pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  94,2% naturalnych składników.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, środków barwiących, alkoholu, parabenów.
 ›  Współczynnik ścieralności: 50,9 RDA.

8017331054345 Biorepair Plus Parodontgel pasta 75 ml

Przynosi ulgę podrażnionym i krwawiącym dziąsłom i chroni je przed stanem 
zapalnym. Nawilża tkanki jamy ustnej. Wspomaga remineralizację szkliwa.  
Jest przeznaczona do codziennego stosowania.

Biorepair Plus Parodontgel pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Cząsteczki microRepair® (240 mg/g) remineralizują szkliwo, zwalczając 
nadwrażliwość i chroniąc zęby przed próchnicą.

 ›  Kwas hialuronowy wspomaga gojenie się tkanek.
 ›  Laktoferyna przeciwdziała rozwojowi bakterii.
 ›  Nie zawiera SLS, parabenów, ani fluoru.

3577056012150 Elugel żel 40 ml

Pomaga w utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej i zdrowych dziąseł, 
zwłaszcza osobom, które nie mogą odpowiednio szczotkować zębów.  
Zalecany m.in. po zabiegach periodontologicznych lub implantologicznych 
jak również w przypadku silnie podrażnionych dziąseł.

Elugel żel 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,20%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Redukuje odkładanie się płytki nazębnej.

8017331048979 L’Angelica Delikatne Dziąsła pasta 75 ml

Pasta zawierająca 100% naturalne wyciągi roślinne. Poprawia kondycję  
dziąseł, działa przeciwzapalnie i łagodzi dolegliwości bólowe. Pomaga  
przywrócić zębom naturalną biel. Redukuje płytkę nazębną, wzmacnia 
szkliwo i odświeża.

L’Angelica Delikatne Dziąsła pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Kompleks Oral Active oraz cynk PCA pomagają zapobiegać najczęstszym 
chorobom jamy ustnej.

 ›  Goździki pomagają złagodzić ból.
 ›  Sól z Cervii ma właściwości ściągające.

CZY WIESZ, ŻE?

Chlorheksydyna to silny antyseptyk działający na większość 
bakterii zamieszkujących jamę ustną. Ze względu na niską 
toksyczność i wchłanialność znalazła szerokie zastosowanie 
w medycynie. W odróżnieniu do innych środków bakteriobójczych 
jest łagodna dla błon śluzowych, nie powodując podrażnień. 
Produktów do higieny jamy ustnej z chlorheksydyną powinno 
używać się krótkookresowo, gdyż ustawiczne stosowanie powoduje 
zaburzenia smaku oraz brunatne przebarwienia na zębach 
i języku. Niektóre preparaty zawierają składniki na bazie cynku, 
które zapobiegają skutkom ubocznym chlorheksydyny, jednak 
nawet one powinny być stosowane tylko w razie zaistnienia takiej 
potrzeby, nie prewencyjnie.
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Redukuje płytkę bakteryjną i powstawanie kamienia 
nazębnego, chroni przed próchnicą i odświeża 
oddech. Wskazany przy chorobach dziąseł  
i przyzębia. Można go stosować jako środek  
antyseptyczny przed i po zabiegach w jamie ustnej.

KIN Gingival płyn 0,12%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Alpantha – połączenie alantoiny i panthenolu 
działa przeciwzapalnie, regeneruje tkankę  
dziąsła i przynosi ulgę.

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) ma silne działanie 
bakteriobójcze.

 ›  Nie zawiera alkoholu.

Zalecany w stanach zapalnych dziąseł lub jako  
uzupełnienie higieny jamy ustnej po zabiegach  
stomatologicznych. Wspomaga leczenie chorób  
przyzębia, działa antyseptycznie. Redukuje  
płytkę nazębną.

KIN PerioKIN płyn 0,20% 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Miętowy, odświeżający smak.
 ›  Chlorheksydyna (0,20%) ma silne  

działanie bakteriobójcze.
 ›  Nie zawiera alkoholu.

8436026210826 KIN Gingival Alpantha 0,12% CHX płyn 250 ml

8470001575883 KIN Gingival Alpantha 0,12% CHX płyn 500 ml

8470001575890 KIN Gingival Alpantha 0,12% CHX pasta 75 ml

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Alpantha – połączenie alantoiny i panthenolu działa  
przeciwzapalnie, regeneruje tkankę dziąsła i przynosi ulgę.

 ›  Chlorheksydyna (0,12%) ma silne działanie bakteriobójcze.

Pasta o niskim współczynniku ścieralności szkliwa. Zalecana  
przy chorobach dziąseł i przyzębia jak również przed i po zabiegu. 
Redukuje płytkę bakteryjną i kamień nazębny, chroni przed  
próchnicą i odświeża oddech.

KIN Gingival pasta 0,12%

8470003750974 KIN PerioKIN Gums Gencives 0,20% CHX płyn 250 ml

8470001896216 KIN PerioKIN 0,20% CHX spray 40 ml

8470001590879 KIN PerioKIN 0,20% CHX żel 30 ml

Zalecany osobom z chorobami dziąseł i przyzębia oraz 
po zabiegach jamy ustnej. Higieniczny i łatwy w użyciu. 
Posiada wygodny aplikator. Może być stosowany u osób  
z upośledzeniem fizycznym lub umysłowym, a także  
przez osoby ze szczękościskiem.

KIN PerioKIN spray 0,20%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chlorheksydyna (0,20%) ma silne działanie  
bakteriobójcze.

 ›  Nie zawiera alkoholu.

Żel do stosowania miejscowego u osób z chorobami dziąseł 
oraz po zabiegach jamy ustnej. Zapobiega krwawieniu dziąseł  
i działa antyseptycznie. 

KIN PerioKIN żel 0,20%

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Utrzymuje się w zaaplikowanym miejscu do kilku godzin.
 ›  Chlorheksydyna (0,20%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Nie zawiera alkoholu.



PRODUKTY NA 
KSEROSTOMIĘ

Kserostomia, czyli przewlekłe uczucie suchości 
w jamie ustnej, spowodowane jest zazwyczaj 
nieprawidłowym działaniem ślinianek. Ślina 
pełni wiele ważnych funkcji w jamie ustnej – 
nawilża śluzówkę, zapobiega powstawaniu 
infekcji oraz remineralizuje szkliwo.

Osoby cierpiące na kserostomię odczuwają 
ból i dyskomfort podczas jedzenia i mówienia, 
mają zaburzenia odczuwania smaku. Częstymi 
skutkami kserostomii są halitoza (nieprzyjemny 
zapach z ust), próchnica i afty.

Aby poprawić jakość życia chorych,  
powstało wiele produktów zastępujących  
ślinę. Wśród nich są pasty, płyny, żele, spraye,  
gumy oraz pastylki do ssania. Mają one  
bardzo kompleksowe działanie – nawilżają, 
goją podrażnienia, zwalczają bakterie i grzyby, 
przywracają zębom utracone minerały.

 › SUNSTAR GUM

 › XEROSTOM
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Dzięki podwyższonej gęstości płyn dłużej zostaje  
na śluzówce jamy ustnej.  Zwiększa wydzielanie śliny,  
łagodzi ból i podrażnienia związane z kserostomią.

SUNSTAR GUM Hydral płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorofosforan sodu (250 ppm F) pomaga  
w remineralizacji szkliwa i chroni zęby przed próchnicą.

 ›   Kwas hialuronowy nawilża śluzówkę.
 ›   Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›   Olejki eteryczne zapewniają uczucie świeżości w ustach.
 ›   Nie zawiera alkoholu oraz mentolu.

Przynosi natychmiastową i długotrwałą ulgę w problemie 
suchości w ustach. Doskonale nawilża jamę ustną  
i pomaga w gojeniu się podrażnionej śluzówki.

SUNSTAR GUM Hydral spray

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Wygodny, kompaktowy rozmiar i łatwa aplikacja.
 ›  Nie zawiera alkoholu, mocnego aromatu  

oraz substancji syntetycznych.

7630019901727 SUNSTAR GUM Hydral 6000 żel 50 ml

7630019901758 SUNSTAR GUM Hydral 6010 spray 50 ml

7630019901741 SUNSTAR GUM Hydral 6020 pasta 75 ml

7630019901734 SUNSTAR GUM Hydral 6030 płyn 300 ml

Żel przeznaczony dla osób cierpiących na suchość 
jamy ustnej.  Nawilża śluzówkę, łagodzi uczucie 
dyskomfortu i wspiera gojenie się podrażnień 
spowodowanych kserostomią.

SUNSTAR GUM Hydral żel

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Chroni zęby przed próchnicą. 
 ›  Miętowy, odświeżający smak.
 ›  Nie zawiera alkoholu, parabenów,  

sztucznych barwników.

Przynosi natychmiastową i długotrwałą ulgę osobom cierpią-
cym na kserostomię. Doskonale nawilża jamę ustną i pomaga  
w gojeniu się podrażnionej śluzówki. 

SUNSTAR GUM Hydral pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorofostoran sodu (1450 ppm F) pomaga w remineralizacji 
szkliwa i chroni zęby przed próchnicą.

 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Delikatny, miętowy smak, odświeża oddech na długi czas.
 ›  Nie zawiera alkoholu, parabenów ani sztucznych barwników.
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8426181972769 XEROSTOM żel 25 ml

Żel zastępujący ślinę i zwiększający jej wydzielanie. Tworzy ochronną  
powłokę, która chroni i nawilża błony śluzowe. Koi ból związany z ich  
podrażnieniem i przyczynia się do ich gojenia. Żel nadaje się również  
do stosowania przez osoby noszące protezę.

XEROSTOM żel

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia  odświeża oddech.
 ›  Alantoina pobudza regenerację tkanek.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 wzmacniają dziąsła.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.

8426181973513 XEROSTOM spray 15 ml

Spray nawilżający błony śluzowe. Zastępuje ślinę i wzmaga jej wydzielanie. 
Niewielkie opakowanie i łatwa aplikacja pozwala na użycie preparatu  
w każdym dogodnym momencie.

XEROSTOM spray 

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Łatwy w obsłudze aplikator.
 ›  Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia  odświeża oddech.
 ›  Alantoina pobudza regenerację tkanek.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 wzmacniają dziąsła.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.

8426181972974 XEROSTOM pastylki 30 szt.

Pastylki do ssania stymulujące naturalne wydzielanie śliny. Mają działanie 
antybakteryjne, przeciwpróchnicze i zapobiegają powstawaniu osadu 
nazębnego.

XEROSTOM pastylki

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorek sodu (225 ppm F) chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Papaina pomaga zachować naturalną biel zębów.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Nie zawierają cukru.

8426181972752 XEROSTOM pasta 50 ml

Pasta do zębów nawilżająca błony śluzowe, przywracająca równowagę flory 
bakteryjnej i zwalczająca bakterie próchnicze. Przyspiesza gojenie się  
podrażnień w jamie ustnej i zapewnia długotrwałe odświeżenie oddechu.

XEROSTOM pasta

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorek sodu (995 ppm F) chroni zęby przed próchnicą. 
 ›  Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia  odświeża oddech.
 ›  Alantoina pobudza regenerację tkanek.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 wzmacniają dziąsła.
 ›  Papaina pomaga zachować naturalną biel zębów.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.

8426181972523 XEROSTOM płyn 250 ml

Nawilżający płyn do jamy ustnej. Regeneruje i koi podrażnienia wynikające  
z kserostomii. Przeciwdziała próchnicy i redukuje nadwrażliwość zębów.

XEROSTOM płyn

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Fluorek potasu chroni zęby przed próchnicą. 
 ›  Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia  odświeża oddech.
 ›  Alantoina pobudza regenerację tkanek.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 wzmacniają dziąsła.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Potas redukuje nadwrażliwość zębów.

8426181972776 XEROSTOM gumy do żucia 10 szt.

Gumy stymulujące gruczoły ślinowe do wydzielania śliny. Mają działanie  
antybakteryjne i dodatkowo zapobiegają powstawaniu osadu nazębnego.

XEROSTOM gumy do żucia

Najważniejsze cechy produktu: 

 ›  Łagodny, cytrynowy smak.
 ›  Oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia  odświeża oddech.
 ›  Papaina pomaga zachować naturalną biel zębów.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Nie zawierają cukru.





 › SEYSSO

 › FEELO

 › WHITEWASH

 › R.O.C.S. 

 › BIOREPAIR

 › CURAPROX

 › ORAL–B

 › ELGYDIUM

 › SUNSTAR GUM

 › TEPE

SZCZOTECZKI MANUALNE   
I AKCESORIA MIĘDZYZĘBOWE

Aby usunąć osad i płytkę bakteryjną 
z powierzchni zębów,  potrzeba nie tylko 
dobrej szczoteczki, ale również nici, 
wykałaczek lub szczoteczek międzyzębowych, 
które oczyszczą trudniej dostępne miejsca  
w jamie ustnej. 

Najskuteczniejsze szczoteczki manualne 
mają cienkie, elastyczne włókna, które ściślej 
otaczają ząb i dokładniej zbierają płytkę 
bakteryjną z zębów. Nie poleca się szczoteczek 
o twardym włosiu, gdyż jest ono mniej 
elastyczne, a dodatkowo może podrażniać 
dziąsła. Ważne też, aby rączka szczoteczki 
była wygodna i umożliwiała pełną kontrolę 
nad szczoteczką, ale nie pozwalała na zbyt 
mocne dociskanie.

Akcesoria międzyzębowe dostępne są w wielu 
formach i rozmiarach tak, aby dopasować 
ich działanie do indywidualnych potrzeb 
użytkownika.  Jako alternatywę, stworzono 
irygatory dentystyczne, które znajdują 
się w kategorii „Irygatory dentystyczne 
i akcesoria”.
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SEYSSO Carbon Antibacterial szczoteczka manualna

Lekka szczoteczka o eleganckim wyglądzie. Cieniowane włókna zawierają 
aktywne cząsteczki białego węgla. Szczoteczka z największą dokładnością 
czyści powierzchnię zębów, przestrzenie międzyzębowe oraz okolice 
szczeliny dziąsłowej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: średnio miękkie.
 ›  Aktywne cząsteczki białego węgla neutralizują pH w jamie ustnej, hamują 

rozwój bakterii i utrzymują świeży oddech.
 ›  Średnica włókien jest wielokrotnie mniejsza u szczytu niż u podstawy 

osiągając w najcieńszym miejscu 0,01mm.
 ›  Niewielka główka szczoteczki pozwala dotrzeć do trudno dostępnych 

miejsc w jamie ustnej.
 ›  Smukła rączka wygodnie układa się w dłoni, ale nie pozwala na zbyt 

mocne dociskanie do zębów.

5905279935242 SEYSSO Carbon Antibacterial szczoteczka manualna 1 szt.

5905279935716 SEYSSO Carbon Antibacterial szczoteczka manualna 3 szt.

SEYSSO Carbon nić dentystyczna 40 m

Wyjątkowo skuteczna i wygodna w użyciu nić dentystyczna z cząsteczkami 
aktywnego węgla. Doskonale czyści przestrzenie międzyzębowe, usuwa 
z nich płytkę bakteryjną i redukuje przebarwienia.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Cząsteczki aktywnego węgla neutralizują pH w jamie ustnej,  

hamują rozwój bakterii i utrzymują świeży oddech.
 ›  Czarny kolor nici uwidacznia płytkę nazębną i mobilizuje  

do jeszcze dokładniejszego oczyszczania przestrzeni międzyzębowych.
 ›  Włókna nici zostały pokryte woskiem, aby łatwiej prześlizgiwały się  

nawet przez bardzo ciasne przestrzenie międzyzębowe.
 ›  Nić ma przyjemny, miętowy zapach.

5905279935341 SEYSSO Carbon nić dentystyczna z aktywnym węglem 40 m

Aktywny węgiel to rewolucyjny i zaskakujący w swojej prostocie sposób 
na zdrowe, białe zęby i świeży oddech. Adsorbcyjne właściwości węgla 
były znane już w starożytności. Węgiel pochłania bakterie i produko-
wane przez nie kwasy, reguluje pH i zapobiega próchnicy. Wiąże rów-
nież lotne związki zapachowe niwelując przykry zapach z jamy ustnej. 
Nic dziwnego, że pojawia się coraz więcej produktów do zębów z dodat-
kiem aktywnego węgla.

CZY WIESZ, ŻE?
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Feelo Universal SimpleCase etui

Etui to świetny sposób na utrzymanie szczoteczki w czystości. Chroni ją 
przed zabrudzeniem jak i odgnieceniem. Jest wyjątkowo lekkie i łatwe  
w czyszczeniu. Idealnie sprawdza się w podróży i na co dzień. Posiada 
mocne zapięcie i uchwyt na szczoteczkę w środku, co zapewnia  
szczoteczce stabilne ułożenie.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Higieniczne, łatwe w czyszczeniu.
 ›  Lekkie i poręczne.
 ›  Uchwyt w środku zapewnia stabilne ułożenie szczoteczki.
 › Pomieści 1 szczoteczkę manualną, standardowych wymiarów.
 ›  Kolor mleczno-przezroczysty.

5905279935655 Feelo Universal SimpleCase etui na szczoteczkę manualną 1 szt.

Feelo Universal Once szczoteczki jednorazowe

Prawdopodobnie najbardziej miękkie szczoteczki jednorazowe  
na rynku. Ich wyjątkowo delikatne włosie zapewnia skuteczne  
czyszczenie zębów i jest jednocześnie bezpieczne dla dziąseł.  
Szczoteczki jednorazowe idealnie sprawdzają się w gabinetach  
dentystycznych – są świetnym uzupełnieniem usługi stomato- 
logicznej, które docenią pacjenci. Szczoteczki Feelo Once znajdą  
także zastosowanie w hotelach czy podczas szkolnych fluoryzacji.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: miękkie.
 ›  100 sztuk w opakowaniu.
 ›  Dwa kolory wybierane losowo: żółty i niebieski.

5905279935648 Feelo Universal Once szczoteczki jednorazowe 100 szt.

Feelo Anticaries Soft  
szczoteczka manualna

Szczoteczka Feelo Anticaries Soft wyróżnia się  
wysoką jakością włókien, które skutecznie czyszczą  
zęby i jednocześnie masują dziąsła. Każde ma 0,15 mm 
średnicy, jest miękkie i zaokrąglone na końcu. Włókna 
wskaźnikowe zmieniają się z granatowych w białe,  
przypominając o wymianie szczoteczki. Szczoteczki  
Feelo przykuwają uwagę ciekawym designem  
i żywymi kolorami. Rozpoznamy je po intensywnie  
turkusowym włosiu i kolorowych rączkach, częściowo 
wykonanych z odnawialnych włókien roślinnych.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Twardość włosia: miękkie.
 › 3400 włókien o średnicy 0,15 mm.
 › Równo ścięte włókna zapewniają delikatność dla dziąseł.
 › Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują 

moment, kiedy należy wymienić szczoteczkę.
 › Nakładka ochronna chroni przed zabrudzeniem.
 › Rączka w 25% z odnawialnych włókien roślinnych.

5905279935723 Feelo Anticaries Soft szczoteczka manualna 1 szt.

Więcej informacji na stronie 29.

Feelo Perio Chlorhexidine nić dentystyczna 25 m

 › ANTYBAKTERYJNA

 › DELIKATNIE WOSKOWANA

 › DLA KAŻDEGO

 › CZERWONA
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WhiteWash Professional Whitening  
szczoteczka manualna

Wybielająca szczoteczka manualna z jonami srebra. Przywraca zębom  
naturalną biel i zapobiega rozwojowi bakterii. Dobrze sprawdza się u osób  
noszących aparat ortodontyczny.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: średnio miękkie.
 ›  Jony srebra hamują rozwój bakterii w jamie ustnej i na szczoteczce.
 ›  Dwupoziomowe włosie dociera do trudno dostępnych miejsc.

96038659 WhiteWash Professional Whitening szczoteczka manualna 1 szt.

WhiteWash NANO Premium  
szczoteczka manualna

Szczoteczka posiadająca specjalne włosie wykonane w technologii Whitening  
Bristle Technology i ergonomiczną rączkę. Usuwa nawet 35% więcej przebarwień 
z powierzchni zębów niż zwykła szczoteczka. Pomaga przywrócić zębom  
naturalny, biały kolor.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Twardość włosia: średnio miękkie.
 › Ergonomiczna rączka. 

9900002350 WhiteWash NANO Premium szczoteczka manualna 1 szt.

WhiteWash NANO Anti-bacterial  
szczoteczka manualna  

Szczoteczka zapobiegająca gromadzeniu się płytki bakteryjnej i hamująca  
rozprzestrzenianie się próchnicy. Posiada dwupoziomowe włosie wykonane  
w technologii Whitening Bristle Technology i ergonomiczną rączkę. 

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: średnio miękkie.
 › Dwupoziomowe włosie dociera do trudno dostępnych miejsc.
 › Ergonomiczna rączka. 

9900003602 WhiteWash NANO Anti-bacterial szczoteczka manualna 1 szt.

WhiteWash NANO Anti-stain nić dentystyczna 25 m

Nić o działaniu antybakteryjnym i wybielającym. Dzięki mikroporowatej  
strukturze nie podrażnia dziąseł i delikatnie oczyszcza przestrzenie  
międzyzębowe.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Nie rozdwaja się i nie strzępi.
 › Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych, neutralizuje mikroflorę  

w jamie ustnej.
 › Kompleks Whitening rozjaśnia szkliwo.

96101483 WhiteWash NANO Anti-stain nić dentystyczna 25 m

WhiteWash NANO Micro-riser nić dentystyczna 25 m

Rozszerzająca się nić wykonana z miękkich, odpornych na strzępienie włókien. 
Zawiera hydroksyapatyt wzmacniający szkliwo i ksylitol przeciwdziałający próchnicy.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Rozszerzająca się.
 › Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych, neutralizuje mikroflorę  

w jamie ustnej.
 › Hydroksyapatyt odbudowuje szkliwo i tworzy na jego powierzchni ochronną 

warstwę zabezpieczającą zęby.

96101490 WhiteWash NANO Micro-riser nić dentystyczna  25 m

Wybierając szczoteczkę do zębów powinniśmy szczególną uwagę  
zwrócić na jej włosie. Najbardziej polecane są szczoteczki z miękkimi  
lub cieniowanymi włóknami. Są one bardziej elastyczne i lepiej docie-
rają do przestrzeni międzyzębowych oraz kieszonek dziąsłowych. Duże 
znaczenie ma też gęstość włosia – rzadkie włókna mniej skutecznie  
usuwają płytkę bakteryjną z powierzchni zębów. 

CZY WIESZ, ŻE?
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Biorepair Cerato nić dentystyczna 50 m

Woskowana nić łatwo przesuwająca się między zębami.  
Zawiera cząsteczki microRepair regenerujące szkliwo.  
Do codziennej higieny normalnych przestrzeni  
międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Cząsteczki microRepair remineralizują szkliwo, zwalczając 

nadwrażliwość i chroniąc zęby przed próchnicą.
 › Polier SCP nadaje nici właściwości bakteriostatyczne.
 › Woskowana.
 › Aromat świeżej mięty.

8017331038826 Biorepair Cerato nić dentystyczna 50 m

Biorepair Espandible nić dentystyczna 30 m

Woskowana, pęczniejąca nić, idealna do wrażliwych  
zębów i dziąseł. Zawiera cząsteczki microRepair  
regenerujące szkliwo. Do codziennej higieny wszystkich  
przestrzeni międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Cząsteczki microRepair remineralizują szkliwo, zwalczając 

nadwrażliwość i chroniąc zęby przed próchnicą.
 › Polier SCP nadaje nici właściwości bakteriostatyczne.
 › Woskowana i pęczniejąca.
 › Aromat świeżej mięty. 

8017331058244 Biorepair Espandible nić dentystyczna 30 m

Biorepair Ultra Piatto nić dentystyczna 30 m

Ultra płaska, niewoskowana nić gładko przesuwająca się  
między zębami. Zawiera cząsteczki microRepair  
regenerujące szkliwo. Do codziennej higieny wąskich  
przestrzeni międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Cząsteczki microRepair remineralizują szkliwo, zwalczając 

nadwrażliwość i chroniąc zęby przed próchnicą.
 › Polier SCP nadaje nici właściwości bakteriostatyczne.
 › Płaska i niewoskowana. 
 › Aromat świeżej mięty.

8017331058268  Biorepair Ultra Piatto nić dentystyczna 30 m

Biorepair Spugnoso nić dentystyczna 30 m 

Gąbczasta, niewoskowana nić, idealna do uzyskania efektu 
bielszych zębów. Zawiera cząsteczki microRepair  
regenerujące szkliwo. Do codziennej higieny normalnych  
i szerokich przestrzeni międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Cząsteczki microRepair remineralizują szkliwo, zwalczając 

nadwrażliwość i chroniąc zęby przed próchnicą.
 › Polier SCP nadaje nici właściwości bakteriostatyczne.
 › Gąbczasta i niewoskowana.
 › Aromat świeżej mięty.

8017331058282 Biorepair Spugnoso nić dentystyczna 30 m

R.O.C.S. PRO 5940 Soft szczoteczka manualna

Szczoteczka do zębów posiadająca 5940 gęsto ułożonych włókien,  
o potrójnie spolerowanych końcach. Specjalna, wygięta rączka  
sprawia, że szczoteczka zapobiega nadmiernemu naciskowi  
na dziąsła. Duża główka zapewnia dokładne czyszczenie  
powierzchni zębów.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Twardość włosia: miękka.
 › 5940 miękkich włókien.
 › Ergonomiczna, wygięta rączka.

4607152730524 R.O.C.S. PRO 5940 Soft szczoteczka manualna 1 szt.
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Przychodzi bogacz do dentysty. Dentysta ogląda
i widzi same złote zęby, diamentowe koronki,
w końcu nie wytrzymał:
- Właściwie co ja mam panu tu zrobić?!
- Chciałbym alarm założyć.

CURAPROX CS 1560 Soft szczoteczka manualna

Miękka szczoteczka do zębów o 1560 cienkich, gęsto ze sobą ułożonych  
włóknach z tworzywa CUREN®. Skutecznie czyści zęby z płytki nazębnej.  
Przeznaczona dla osób przyzwyczajonych do twardszych szczoteczek.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: miękkie.
 ›  1560 włókien o grubości 0,15 mm.
 ›  Tworzywo CUREN® pochłania mniej wody niż nylon,  

zachowując odpowiednią sztywność i elastyczność.
 ›  Wygodna rączka.

7612412015607 CURAPROX CS 1560 Soft szczoteczka manualna blister 1 szt. 

0000002129 CURAPROX CS 1560 Soft szczoteczka manualna folia  1 szt. 

CURAPROX CS 3960 Super Soft szczoteczka manualna

Bardzo miękka szczoteczka do zębów o 3960 cienkich, gęsto ułożonych  
włóknach z tworzywa CUREN®. Skutecznie i delikatnie czyści zęby z płytki 
nazębnej. Stworzona dla osób preferujących miękkie szczoteczki.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: super miękkie.
 ›  3960 włókien o grubości 0,12 mm.
 ›  Tworzywo CUREN® pochłania mniej wody niż nylon,  

zachowując odpowiednią sztywność i elastyczność.
 ›  Wygodna rączka.

7612412039603 CURAPROX CS 3960 Super Soft szczoteczka manualna blister 1 szt. 

0000002084 CURAPROX CS 3960 Super Soft szczoteczka manualna folia 1 szt.

CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczoteczka manualna

Ultra miękka szczoteczka do zębów o 5460 cienkich, gęsto ułożonych włóknach 
z tworzywa CUREN®. Dokładnie czyści zęby z płytki nazębnej i masuje dziąsła. 
Doskonały wybór dla osób ceniących delikatność w pielęgnacji zębów i dziąseł.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: ultra miękkie.
 ›  5460 włókien o grubości 0,1mm.
 ›  Tworzywo CUREN® pochłania mniej wody niż nylon,  

zachowując odpowiednią sztywność i elastyczność.
 ›  Wygodna rączka.

7612412546002 CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczoteczka manualna blister 1 szt.

0000001683 CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczoteczka manualna folia 1 szt.

7612412540604 CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczoteczka manualna blister 3 szt.
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Oral-B Essential Floss  
nić dentystyczna 50 m

Woskowana nić dentystyczna precyzyjnie 
usuwająca osad i płytkę nazębną z przestrzeni 
międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Nie strzępi się.
 ›  Odporna na rozrywanie. 
 ›  Włókno nici pokryte jest powłoką polimerową, 

dzięki czemu łatwo wślizguje się w przestrzenie 
międzyzębowe.

5010622005029 Oral-B Essential Floss  50 m 
 nić dentystyczna 

Oral-B Satin Floss  
nić dentystyczna 25 m

Nić dentystyczna o satynowej teksturze. Dzięki taśmo- 
watej, spłaszczonej formie łatwo usuwa osad nazębny 
i resztki pokarmowe z przestrzeni międzyzębowych. 
W kontakcie z zębami uwalnia miętową świeżość.  

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odporna na rozciąganie i rozrywanie.
 ›  Ma działanie odświeżające. 
 ›  Powierzchnia nici jest delikatna,  

nie podrażnia dziąseł.

5010622017947 Oral-B Satin Floss 25 m  
 nić dentystyczna 

Oral-B Pro Expert Clinic Line  
nić dentystyczna 40 m

Delikatna dla dziąseł nić dentystyczna, skutecznie  
usuwająca płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych. 
Wyjątkowa miękkość i elastyczność sprawia, że może być 
używana także przez osoby z wrażliwymi dziąsłami.  
Posiada miętowy smak.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Nie strzępi się.
 ›  Daje uczucie świeżości i chłodzenia.
 ›  Zapobiega zapaleniu dziąseł.

5410076854493 Oral-B Pro Expert Clinic Line  40 m 
 nić dentystyczna 

Oral-B  
Super Floss Mint nić 
dentystyczna 50 odc.

Więcej informacji na stronie 81.

Elgydium Anti-Plaque  
szczoteczki manualne

Szczoteczki manualne z unikalnymi włóknami ułożonymi w kształt 
litery „X”.  Efektywnie usuwają płytkę nazębną. Zapewniają lepsze do-
czyszczanie okolic przestrzeni międzyzębowych oraz linii dziąsłowej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Twardość włosia: miękkie i średnio miękkie.
 ›  Włosie dopasowuje się do powierzchni zęba,  

dokładnie czyści go z płytki nazębnej.
 ›  Ergonomiczna rączka zapewnia wygodę w szczotkowaniu.

3577056004797  Elgydium Anti-Plaque Soft szczoteczka manualna  1 szt.

3577056004780  Elgydium Anti-Plaque Medium szczoteczka manualna  1 szt.

Elgydium szczoteczki pooperacyjne

Szczoteczki dostępne w 3 miękkościach, umożliwiające powrót do codziennej higieny  
jamy ustnej tuż po zabiegach chirurgicznych. Zaokrąglone na końcach włókna Tynex® 
zwiększają delikatność i bezpieczeństwo szczotkowania.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  7/100 najbardziej miękka, przeznaczona do delikatnego masażu dziąseł.  

Do stosowania bezpośrednio po zabiegu chirurgicznym.
 ›  15/100  ultra miękka, do stosowania między 8 a 21 dniem po zabiegu.
 ›  20/100 miękka, umożliwia bezpieczny powrót do codziennej pielęgnacji dziąseł i zębów.

3577057054265 Elgydium Clinic 7/100 szczoteczka pooperacyjna 1 szt.

3577057054272  Elgydium Clinic 15/100 szczoteczka pooperacyjna 1 szt.

3577057054289  Elgydium Clinic 20/100 szczoteczka pooperacyjna 1 szt.
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VITIS Interprox Plus  
szczoteczki międzyzębowe 

Zestawy szczoteczek przeznaczonych  do higieny przestrzeni 
międzyzębowych i okolic aparatów ortodontycznych.  
Regularne stosowanie szczoteczek chroni zęby przed próchni-
cą i zapobiega chorobom dziąseł. Każdy kolor uchwytu  
oznacza inny rozmiar szczoteczki.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Włókna Tynex® zapewniają doskonałą pielęgnację dziąseł.
 ›  Dwukolorowe włosie pozwala wykryć płytkę nazębną 

i krwawiące miejsca w jamie ustnej.
 ›  Drucik szczoteczki ze stali nierdzewnej, pokryty jest poliure-

tanem dla większego bezpieczeństwa i komfortu użycia.
 ›  Długa rączka szczoteczki gwarantuje wygodę czyszczenia.
 ›  Każda szczoteczka posiada nasadkę ochronną.

8427426006263  VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 2,1 mm Maxi n  6 szt.

8427426006287  VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,3 mm Conical Cylindri  n 6 szt.

8427426006270  VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,1 mm  Mini  n 6 szt.

8427426012059  VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,0 mm  Mini Conical n 6 szt.

8427426006294  VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,9 mm  Micro  n 6 szt.

8427426006300  VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm  Super Micro  n 6 szt.

8427426006317  VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm  Nano  n 6 szt.

8427426025721  VITIS Interprox Plus MIX szczoteczki międzyzębowe  mix 6 szt.

SUNSTAR GUM Soft-Picks  
wykałaczki dentystyczne

Elastyczne wykałaczki dentystyczne z gumowymi, stożkowymi  
końcami efektywnie czyszczą przestrzenie międzyzębowe każdej 
wielkości. Występują w dwóch rozmiarach – Regular i Large.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Gumowa, stożkowa końcówka nie podrażnia dziąseł  

i wpasowuje się w różnej wielkości przestrzenie międzyzębowe.
 ›  Delikatne, gumowe wypustki znajdujące się na końcu wykałaczki 

poprawiają ukrwienie dziąseł, wzmacniając je.
 ›  Zawierają fluor.

070942303286  SUNSTAR GUM Soft-Picks 632 wykałaczki  Regular 40 szt.

070942304566  SUNSTAR GUM Soft-Picks 634 wykałaczki  Large  40 szt.

SUNSTAR GUM EasyFlossers  
niciowykałaczki

Połączenie nici dentystycznej z wykałaczką. Delikatnie i precyzyjnie 
czyszczą przestrzenie międzyzębowe. Produkt pomaga utrzymać 
jamę ustną w doskonałej czystości i świeżości. 

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Nić jest woskowana, nie strzępi się.
 ›  Zawiera fluor i witaminę E.
 ›  Orzeźwiający miętowy smak.
 ›  Wygodny uchwyt z wycięciem na kciuk pozwala lepiej dotrzeć  

do tylnych zębów.
 ›  W zestawie znajduje się poręczne etui.

070942303224  SUNSTAR GUM EasyFlossers 890 niciowykałaczki 30 szt.

Nano Super Micro

Mini Conical

Conical

Micro

Mini

Maxi
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TePe Original szczoteczki międzyzębowe

Zestawy różnych rozmiarów szczoteczek międzyzębowych oznaczonych 
różnymi kolorami. Szczoteczki pomagają z dużą precyzją czyścić 
przestrzenie międzyzębowe, a także okolice aparatu ortodontycznego.

7317400015484  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 1,3 mm  rozmiar 7 n  8 szt.

7317400002194  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 1,1 mm rozmiar 6 n 8 szt.

7317400002187  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm  rozmiar 5 n 8 szt.

7317400002170  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm rozmiar 4 n 8 szt.

7317400002149  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm rozmiar 3 n 8 szt.

7317400002132  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm rozmiar 2 n 8 szt.

7317400002125  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,45 mm rozmiar 1 n 8 szt.

7317400002118  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4 mm rozmiar 0 n 8 szt.

7317400001982  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4-1,3 mm duży mix mix 8 szt.

7317400007816  TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4-0,8 mm mały mix mix 6 szt.

Najważniejsze cechy produktu
 ›  Drucik szczoteczki powleczony jest plastikiem, zapewniając bezpieczeństwo i komfort użycia.
 ›  Wygodny uchwyt wykonany z polipropylenu ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.
 ›  Mniejsze rozmiary szczoteczek (0-3) posiadają elastyczną końcówkę uchwytu dla większej trwałości  

i łatwiejszego dostępu.
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TePe Original Extra Soft  
szczoteczki międzyzębowe

Zestawy różnych rozmiarów szczoteczek międzyzębowych o bardzo miękkich  
włóknach. Szczoteczki przeznaczone są dla osób z wrażliwymi zębami i dziąsłami, 
także po operacjach chirurgicznych. Każdy rozmiar jest oznaczony innym,  
pastelowym kolorem.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Drucik szczoteczki powleczony jest plastikiem,  

zapewniając bezpieczeństwo i komfort użycia.
 ›  Wygodny uchwyt wykonany z polipropylenu ułatwia czyszczenie  

miejsc trudnodostępnych w jamie ustnej.
 ›  Ekstra miękkie włosie zapewnia delikatne i efektywne  

czyszczenie przestrzeni międzyzebowych.

7317400002361 TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm rozmiar 5 n 8 szt.

7317400002354  TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm rozmiar 4 n 8 szt.

7317400002347  TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm rozmiar 3 n 8 szt.

7317400002330  TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm rozmiar 2 n 8 szt.

TePe Angle szczoteczki międzyzębowe

Zestawy szczoteczek międzyzębowych na długich uchwytach w różnych kolorach. 
Każdy kolor oznacza inny rozmiar szczoteczki. Długa rękojeść ułatwia kontrolowane 
czyszczenie, zwłaszcza zębów położonych głębiej w jamie ustnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Drucik szczoteczki powleczony jest plastikiem,  

zapewniając bezpieczeństwo i komfort użycia.
 ›  Długi uchwyt wykonany z polipropylenu ułatwia  

czyszczenie miejsc trudnodostępnych w jamie ustnej.
 › Mała, kątowa główka gwarantuje lepszy zasięg.

7317400011622  TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm  rozmiar 5 n 6 szt.

7317400011592  TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm rozmiar 4 n 6 szt.

7317400011561  TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm rozmiar 3 n 6 szt.

7317400011530  TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm rozmiar 2 n 6 szt.

7317400011509  TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,45 mm rozmiar 1 n 6 szt.

7317400011479  TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,4 mm rozmiar 0 n 6 szt.

7317400011653  TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,4-0,8 mm   mix 6 szt.



 › FEELO

 › SEYSSO

 › PANASONIC

 › ORAL-B

 › OVIDEN

 › SUNSTAR GUM

 › WHITEWASH

 › PHILIPS

SZCZOTECZKI ELEKTRYCZNE  
I AKCESORIA

Prawidłowe posługiwanie się szczoteczką 
manualną wcale nie jest tak proste, jak mogłoby 
się wydawać. Ruch, który należy wykonać, 
aby prawidłowo wyczyścić zęby i dziąsła 
jest trudny do wyuczenia. Poza tym użytkownicy 
szczoteczek manualnych zazwyczaj myją zęby 
za krótko i niedbale.

Szczoteczki elektryczne to doskonały sposób 
na utrzymanie zdrowych i pięknych zębów. 
Posiadają funkcję odmierzania czasu, dzięki 
czemu przestrzeganie długości mycia 
jest dużo prostsze.

Najbardziej znanym typem szczoteczek 
elektrycznych są szczoteczki oscylacyjne 
– ich okrągła główka porusza się po okręgu 
w prawo i w lewo, otaczając ząb i dokładnie 
czyszcząc jego powierzchnię. Na popularności 
zyskują szczoteczki soniczne. Mają one podłużne 
główki, jak szczoteczki manualne i poruszają się 
ruchem wymiatającym. Szczoteczki soniczne 
słyną z tego, że bardzo dokładnie czyszczą 
przestrzenie międzyzębowe i są delikatne 
dla dziąseł.
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Feelo Anticaries Jump  
szczoteczka soniczna

Wyjątkowo lekka i poręczna szczoteczka soniczna. 
Wykonuje aż do 40 000 ruchów na minutę.  
Posiada 5 programów pracy, w tym m. in. „wybielanie”  
i „delikatne czyszczenie” – program zalecany dla osób 
 z wrażliwymi dziąsłami lub dla tych, którzy dopiero 
oswajają się ze szczoteczką soniczną. Zaletą 
szczoteczki jest mocny akumulator oraz wygodne 
ładowanie za pomocą kabla USB (można podłączyć 
ją np. do komputera).

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 40 000 ruchów na minutę.
 ›  5 programów pracy: czyszczenie, delikatne czyszczenie, 

wybielanie, polerowanie, masaż dziąseł.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu 

zalecanego czasu mycia.
 › Do 25 dni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie końcówka i kabel zasilający USB.

5905279935686  Feelo Anticaries Jump 1 szt. 
 szczoteczka soniczna

Feelo Anticaries Twist końcówki

Końcówki wymienne do szczoteczki sonicznej Feelo Jump. 
Posiadają średniej miękkości włosie, które idealnie dopaso-
wuje się do powierzchni zębów. Skutecznie usuwają płytkę 
nazębną i pielęgnują dziąsła.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Delikatne dla dziąseł.
 ›  Prosta wymiana – końcówki nakręcane na szczoteczkę.
 ›  Znaki identyfikacyjne – kółko i kwadrat ułatwiają  

rozróżnienie końcówek.

5905279935693  Feelo Anticaries Twist końcówki  2 szt.

Feelo Universal TravelCase etui

Wyjątkowo lekkie etui na szczoteczkę elektryczną. Wykonane 
z nowoczesnego i trwałego materiału. Chroni szczoteczkę 
przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Posiada wygodną  
przegrodę, jest zapinane na suwak i łatwe w czyszczeniu. 
Dostępne w dwóch kolorach.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Bardzo lekkie.
 ›  Usztywnione.
 ›  Uniwersalne. Pasuje do wszystkich szczoteczek  

elektrycznych standardowych rozmiarów.  
 ›   Wymiary etui: szerokość: 7 cm,  

głębokość: 4 cm, długość: 21,50 cm.

5905279935631 Feelo Universal TravelCase etui n 1 szt.  
 na szczoteczkę elektryczną

5905279935938  Feelo Universal TravelCase etui n 1 szt.  
 na szczoteczkę elektryczną
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SEYSSO Carbon Professional  
końcówki

Końcówki umożliwiające bardzo dokładne czyszczenie 
zębów. Włókna zostały wyprofilowane w kształt fali 
i ścięte pod odpowiednim kątem po bokach końcówki, 
tak aby idealnie przylegały do zębów.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Specjalne wyprofilowanie włókien końcówki  

umożliwia najdokładniejsze przyleganie  
do powierzchni zębów.

 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi  
z serii SEYSSO Carbon.

5905279935013  SEYSSO Carbon Professional  2 szt. 
 końcówki

SEYSSO Carbon Antibacterial końcówki

Końcówki o cieniowanych włóknach nasyconych aktywnym 
węglem. Działają bakteriobójczo, hamując proces deminerali-
zacji szkliwa i powstawania próchnicy. Są delikatne dla dziąseł 
i szkliwa.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Cząsteczki aktywnego węgla neutralizują pH  

w jamie ustnej, hamują rozwój bakterii i utrzymują świeży 
oddech na dłużej.

 ›  Cieniowane włókna delikatnie usuwają resztki pokarmowe 
i płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych.

 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi  
z serii SEYSSO Carbon.

5905279935051 SEYSSO Carbon Antibacterial końcówki  2 szt.

SEYSSO Carbon Daily końcówki

Profesjonalne końcówki do codziennej pielęgnacji 
zębów. Dzięki wyprofilowaniu w kształt dwóch  
łagodnych łuków, idealnie dopasowują się do zębów. 
Pęczki włókien mają nietypowy, wydłużony kształt,  
dzięki któremu włókna obejmują większą powierzchnię 
zęba, efektywniej wymiatając z niego płytkę  
i osad nazębny.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Skupione, podłużne pęczki włókien  

lepiej zbierają płytkę i osad nazębny.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi  

z serii SEYSSO Carbon.

5905279935679 SEYSSO Carbon Daily końcówki 2 szt.

SEYSSO Carbon Professional  
szczoteczka soniczna

Innowacyjna szczoteczka soniczna o wyjątkowo wysokiej 
prędkości (do 96 000 drgań sonicznych na minutę) i wydajnym 
akumulatorze litowo-jonowym. Skutecznie czyści i wybiela zęby. 
Dzięki etui z funkcją ładowania doskonale sprawdzi się także 
w długiej podróży.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 96 000 drgań sonicznych na minutę.
 ›  3 programy pracy: czyszczenie, delikatne  

czyszczenie, wybielanie.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu  

zalecanego czasu mycia.
 ›  Do 6 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie dwie końcówki, ładowarka  

i etui z funkcją ładowania.

5905279935006  SEYSSO Carbon Professional szczoteczka soniczna  1 szt.

SEYSSO Carbon Basic  
szczoteczki soniczne

Szczoteczki soniczne wykorzystujące wszystkie zalety technologii 
sonicznej. Wykonują aż do 82 000 drgań sonicznych na minutę, 
dokładnie czyszcząc zęby i masując dziąsła.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 82 000 drgań sonicznych na minutę.
 ›  3 programy pracy: czyszczenie, delikatne czyszczenie,  

masaż dziąseł.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu  

zalecanego czasu mycia.
 ›  Do 6 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie końcówka i ładowarka stacjonarna.

5905279935662  SEYSSO Carbon Basic White n 1 szt.  
 szczoteczka soniczna

5905279935280  SEYSSO Carbon Basic Black n 1 szt.  
 szczoteczka soniczna
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W zestawie ze szczoteczką soniczną  
trzy końcówki SEYSSO Gold

Ładowarka stacjonarna z możliwością 
odpięcia kabla zasilającego

SEYSSO Gold Anti-plaque końcówki

Końcówki wymienne do codziennej higieny jamy ustnej. Ich włókna zostały 
ukształtowane w dwa regularne łuki, dzięki czemu dokładnie przylegają 
do wszystkich powierzchni zębów. Końcówki zapewniają nie tylko efektywne 
usuwanie płytki bakteryjnej, ale też delikatny masaż dziąseł.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Średnio miękkie włókna cechuje duża elastyczność i trwałość.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment, 

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 › Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi z serii SEYSSO Gold.

5905279935563  SEYSSO Gold Anti-plaque White końcówki n 2 szt.

5905279935556  SEYSSO Gold Anti-plaque Black końcówki n 2 szt.

SEYSSO Gold szczoteczki soniczne

Luksusowe szczoteczki o eleganckim designie, łączące w sobie 
największe zalety technologii sonicznej. Dzięki wyjątkowej 
prędkości (do 96 000 drgań sonicznych na minutę), szczoteczki 
dokładnie czyszczą zarówno powierzchnię zębów, jak i przestrzenie 
międzyzębowe i inne trudno dostępne miejsca w jamie ustnej. 
Zapobiegają powstawaniu próchnicy, osadu i kamienia nazębnego. 
Wyraźnie rozjaśniają szkliwo, przywracając mu naturalną biel.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Technologia Dynamicznego Oczyszczania+ (DCT+) pozwala na jeszcze  

skuteczniejszą walkę z płytką bakteryjną i osadem nazębnym.
 ›  Do 96 000 drgań sonicznych na minutę.
 ›  5 programów pracy: czyszczenie, wybielanie, polerowanie,  

ochrona dziąseł  i do wrażliwych zębów.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu zalecanego czasu mycia.  

W  zależności od programu, szczoteczka pracuje 1, 2 lub 3 minuty.
 ›  Do 10 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.

5905279935457  SEYSSO Gold White szczoteczka soniczna  n 1 szt.

5905279935440  SEYSSO Gold Black szczoteczka soniczna  n 1 szt.

SEYSSO Gold Whitening końcówki

Końcówki przywracające zębom naturalnie biały, zdrowy kolor. Dzięki  
unikalnemu, podłużnemu kształtowi pęczków, dokładniej usuwają przebarwienia 
oraz osad nazębny powstający po wypiciu kawy, herbaty lub paleniu tytoniu.  
Zaokrąglone końce włókien delikatnie polerują szkliwo zębów.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Skupione, podłużne pęczki włókien lepiej zbierają płytkę i osad nazębny.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 › Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi z serii SEYSSO Gold.

5905279935549  SEYSSO Gold Whitening White końcówki n 2 szt.

5905279935532  SEYSSO Gold Whitening Black końcówki n 2 szt.

Eleganckie etui podróżne  
z funkcją ładowania
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SEYSSO Oxygen O-Sonic  
szczoteczka soniczna

Ultraszybka szczoteczka soniczna łącząca w sobie  
funkcjonalność, wydajność i wysoką jakość wykonania.  
Dzięki zaawansowanej technologii sonicznej skutecznie  
czyści zęby oraz trudno dostępne miejsca w jamie ustnej. 
Zestaw zawiera jedną końcówkę SEYSSO Oxygen Ultra 
Clean i jedną Sensitive.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Technologia Dynamicznego Oczyszczania+ (DCT+)  

pozwala na jeszcze skuteczniejszą walkę z płytką  
bakteryjną i osadem nazębnym.

 › Do 96 000 drgań sonicznych na minutę.
 ›  3 programy pracy: czyszczenie, delikatne czyszczenie, 

wybielanie.
 ›   Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu  

zalecanego czasu mycia.
 › Do 60 dni regularnego używania na jednym  

ładowaniu.
 ›  Wysoka klasa wodoszczelności (IPX-7) gwarantuje 

dużą bezawaryjność szczoteczki.
 ›  W zestawie dwie końcówki, ładowarka i miękkie etui.

5905279935297  SEYSSO Oxygen O-Sonic  1 szt. 
 szczoteczka soniczna 

SEYSSO  Oxygen Ultra Clean końcówki

Specjalny układ włókien końcówek gwarantuje dokładne czyszczenie 
zębów z przebarwień powierzchniowych oraz płytki bakteryjnej, hamując 
powstawanie kamienia nazębnego i próchnicy.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Ząbkowany profil włókien pozwala z najwyższą dokładnością doczyścić 

naturalne nierówności zębów.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment, kiedy 

konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi z serii SEYSSO Oxygen.

5905279935310  SEYSSO  Oxygen Ultra Clean końcówki 2 szt.

SEYSSO Oxygen Sensitive końcówki

Końcówki zaprojektowane tak, aby zapewnić jak najwyższy komfort 
osobom z wrażliwymi dziąsłami i zębami. Równej długości, miękkie  
włókna o precyzyjnie spolerowanych końcach delikatnie czyszczą  
i masują. Końcówka doskonale sprawdzi się również dla dzieci  
powyżej czwartego roku życia.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Miękkie włókna szczoteczki są niezwykle delikatne,  

ale również, dzięki wysokiej elastyczności, bardzo skuteczne  
w czyszczeniu płytki nazębnej.

 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi z serii SEYSSO Oxygen.

5905279935327  SEYSSO Oxygen Sensitive końcówki  2 szt.

SEYSSO Oxygen Ortho końcówki

Końcówki stworzone z myślą o osobach ze stałymi aparatami ortodon-
tycznymi. Włókna końcówki są krótsze w środku i dłuższe na obwodzie, 
tworząc charakterystyczny dla szczoteczek ortodontycznych profil,  
przypominający w przekroju literę V. Dzięki temu lepiej dopasowują się  
do zamków i łuków aparatu, dokładnie czyszcząc je z resztek pokarmowych. 

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Profil szczoteczki dostosowany do czyszczenia zębów  

z aparatem ortodontycznym.
 ›  Z tyłu główki znajduje się gumowa szczoteczka do czyszczenia języka.
 ›  Każda końcówka posiada symbol ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze wszystkimi szczoteczkami sonicznymi SEYSSO  

z serii Oxygen, Carbon i Gold.

5905279935310  SEYSSO Oxygen Ortho końcówki  2 szt.



57

stworzone z myślą  
o szczoteczkach  

sonicznych

www.seysso.pl

PASTY

Pasta SEYSSO Carbon  
Wybielająca Czarna Ì str. 7

Pasta SEYSSO Oxygen  
Remineralizacja i Odbudowa Ì str. 19
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Panasonic EW-DM81 szczoteczka soniczna

Ultralekka i kompaktowa szczoteczka soniczna, o wysokiej wodoodporności.   
Dokładnie czyści zarówno powierzchnię zębów jak trudno dostępne kieszonki dziąsłowe 
i przestrzenie międzyzębowe.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Do 31 000 ruchów na minutę.
 › 2 programy pracy: czyszczenie, delikatne czyszczenie.
 › Funkcja łatwego startu i wbudowany timer poprawiają komfort użytkowania.
 › Do 30 minut ciągłego używania na jednym ładowaniu.
 › W zestawie dwie różne końcówki i ładowarka.

5025232846153  Panasonic EW-DM81 szczoteczka soniczna 1 szt.

Panasonic WEW0974 końcówki 

Końcówki zaprojektowane tak, abyb jak najlepiej dopasowy- 
wać się do kształtu zębów. Specjalny profil włosia zapewnia 
doskonałe przyleganie do wszystkich powierzchni zębów.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Dłuższe włókna na środku i końcach szczoteczki docierają  

do bruzd zębowych i przestrzeni międzyzębowych.
 › Kompatybilne ze szczoteczką soniczną Panasonic EW-DM81.

5025232856022 Panasonic WEW0974 końcówki 2 szt.

Oral-B GENIUS X szczoteczki oscylacyjno-pulsacyjne

Szczoteczki wyposażone w sztuczną inteligencję. Rozpoznają nawyki w szczotkowaniu zębów 
i wspomagają proces czyszczenia zębów. Szczoteczki występują w kolorze czarnym i białym. 
Wbudowany czujnik nacisku ochroni przed zbyt mocnym szczotkowaniem. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Do 10 500 obrotów i  48 000 pulsacji na minutę.
 ›  6 programów pracy: czyszczenie, dogłębne czyszczenie, delikatne czyszczenie, wybielanie, 

ochrona dziąseł, czyszczenie języka.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu zalecanego czasu mycia zębów 
 ›  Możliwość połączenia z aplikacją Oral-B przez Bluetooth.
 ›  W zestawie końcówka, ładowarka z pojemnikiem na końcówki, etui z opcją ładowania.

4210201248064   ORAL-B Genius X 20000N Fuji White szczoteczka oscylacyjno – pulsacyjna n 1 szt.

4210201247425   ORAL-B Genius X 20000N Midnight Black szczoteczka oscylacyjno – pulsacyjna n 1 szt. 

Panasonic WEW0972 końcówki 

Końcówki o dwóch rodzajach włókien – krótkich do czyszczenia 
powierzchni zębów oraz długich i cienkich do czyszczenia kie-
szonek dziąsłowych. Doskonałe dla osób o delikatnych dziąsłach.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Krótsze, grubsze włókna czyszczą zęby z osadu i płytki 

bakteryjnej.
 › Dłuższe, cieńsze włókna docierają do miejsc trudno  

dostępnych.
 › Kompatybilne ze szczoteczką soniczną Panasonic EW-DM81.

5025232856015 Panasonic WEW0972 końcówki 2 szt.
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Oral-B PRO 2500 Black szczoteczka  
oscylacyjno-pulsacyjna

Limitowana szczoteczka w eleganckim, czarnym kolorze. 
Posiada wskaźnik nacisku i poziomu naładowania  
akumulatora.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  System 3D Action: do 8 800 obrotów i 40 000 pulsacji 

na minutę.
 ›  2 programy pracy: czyszczenie, ochrona dziąseł.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu  

zalecanego czasu mycia.
 ›  Do 7 dni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie końcówka, etui i ładowarka.

4210201183501  Oral-B PRO 2500 Black  1 szt. 
 szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna 

Oral-B PRO 750 szczoteczka  
oscylacyjno-pulsacyjna

Szczoteczka w dwóch pięknych kolorach.  
Posiada wskaźnik naładowania akumulatora.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  System 3D Action: do 8 800 obrotów i 20 000 pulsacji 

na minutę.
 ›  2 programy pracy: czyszczenie, ochrona dziąseł.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu  

zalecanego czasu mycia.
 › Do 7 dni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie końcówka, etui i ładowarka.

4210201218463  Oral-B PRO 750 Black n 1 szt. 
 szczoteczka  
 oscylacyjno-pulsacyjna 

4210201162490  Oral-B PRO 750 Pink n  1 szt. 
 szczoteczka  
 oscylacyjno-pulsacyjna 

Oral-B AdvancePower  
szczoteczka oscylacyjna  
na baterie

Idealna szczoteczka na początek przygody  
ze szczoteczkami  elektrycznymi.  
Zasilana dwoma bateriami AA.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 9 600 obrotów. 
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu 

zalecanego czasu mycia.
 ›  W zestawie końcówka i baterie.

4210201822356  Oral-B Advance Power szczoteczka 1 szt.  
 oscylacyjna na baterie 

Oral-B Vitality D100 Cross Action  
szczoteczka oscylacyjna

Szczoteczka elektryczna występująca w dwóch kolorach. 
Została wyposażona w podstawowy program pracy. Usuwa 
znacznie więcej płytki nazębnej niż zwykła manualna 
szczoteczka. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Do 7 600 obrotów na minutę.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu  

zalecanego czasu mycia.
 ›  Do 7 dni regularnego używania na jednym ładowaniu. 
 ›  W zestawie końcówka i ładowarka. 

4210201262114   Oral-B Vitality D100 Cross Action Black n 1 szt. 
 szczoteczka oscylacyjna 

4210201201083  Oral-B Vitality D100 Cross Action White  n 1 szt.  

szczoteczka oscylacyjna 
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Oral-B 3D White końcówki

Końcówki skutecznie usuwające płytkę bakteryjną i wybielające zęby  
do ich naturalnego koloru. W centralnej części posiadają gumowy krążek  
polerujący zęby i pomagający usunąć z nich przebarwienia. Zaleca się  
stosowanie końcówkek nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

4210201850441  Oral-B 3D White końcówki 2 szt.

4210201152569  Oral-B 3D White końcówki 4 szt.

Oral-B Precision Clean końcówki

Końcówki do codziennej higieny jamy ustnej. Posiadają zróżnicowane  
długością i grubością włókna, zapewniające dokładne i delikatne czyszczenie 
zębów i przestrzeni międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

4210201746324  Oral-B Precision Clean końcówki 2 szt. 

4210201848233  Oral-B Precision Clean końcówki 4 szt.

4210201207498 Oral-B Precision Clean końcówki 10 szt.

Oral-B FlossAction końcówki

Końcówki stworzone do dokładniejszego czyszczenia okolic przestrzeni  
międzyzębowych. Główka końcówki zawiera pęczki włókien o różnej  
długości oraz gumowe wypustki MicroPulse, które działają podobnie  
do nici do zębów.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień  

ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

4210201094531  Oral-B FlossAction końcówki 4 szt.

Oral-B CrossAction końcówki

Końcówki o włóknach ułożonych pod kątem 16o do główki szczoteczki.  
Jeszcze dokładniej doczyszczają zęby z płytki bakteryjnej i resztek  
pokarmowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

4210201135081  Oral-B CrossAction końcówki 2 szt. 

4210201135302  Oral-B CrossAction końcówki 4 szt.

4210201207290  Oral-B CrossAction końcówki  8+2 szt.

Oral-B Interspace końcówki

Końcówki przypominające szczoteczki jednopęczkowe. Przeznaczone  
do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, aparatów ortodontycznych, 
implantów i mostów.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień  

ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

4210201853893  Oral-B Interspace końcówki 2 szt.

Oral-B Ortho Care Essentials końcówki

Zestaw składający się z dwóch rodzajów końcówek. Dwie końcówki służą  
do czyszczenia zębów z aparatem ortodontycznym, trzecia to końcówka  
jednopęczkowa do dodatkowego doczyszczania łuków i zamków aparatu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dwa rodzaje końcówek w zestawie – 1 szt. Interspace i 2 szt. Ortho.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

4210201849735  Oral-B Ortho Care Essentials końcówki 3 szt.
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Oral-B Vitality D100 Kids szczoteczka oscylacyjna

Szczoteczka elektryczna zalecana dla dzieci od 3 roku życia.  Występuje 
w 4 różnych motywach graficznych z popularnych bajek. Skutecznie  
i delikatnie usuwa płytkę nazębną, zapobiegając tym samym  
przed próchnicą. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Do 7 600 obrotów na minutę.
 ›  2 programy pracy: standardowy i delikatny.  
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu zalecanego czasu mycia.
 ›  W zestawie końcówka, ładowarka i naklejki.

4210201240693 Oral-B Vitality D100 Kids Cars szczoteczka oscylacyjna 1 szt.

4210201241317 Oral-B Vitality D100 Kids Frozen szczoteczka oscylacyjna 1 szt.

4210201241171 Oral-B Vitality D100 Kids Princess szczoteczka oscylacyjna 1 szt.

4210201241201 Oral-B Vitality D100 Kids Star Wars szczoteczka oscylacyjna 1 szt.

Oral-B Stages Power Kids  
szczoteczka oscylacyjna  
na baterie

Szczoteczka zasilana dwoma bateriami AA.  
Występuje w dwóch motywach – z postaciami 
z filmu Auta i z księżniczkami Disneya.  
Zalecana od 3 roku życia.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 9 600 obrotów na minutę.
 ›  Wbudowany timer pomaga  

w przestrzeganiu zalecanego  
czasu mycia.

 ›  W zestawie końcówka i baterie.

0000000601  Oral-B Stages Power Kids Cars  1 szt. 
 szczoteczka oscylacyjna na baterie 

0000000600  Oral-B Stages Power Kids Princess  1 szt. 
 szczoteczka oscylacyjna na baterie 

Oral-B Teen szczoteczka 
 oscylacyjno-pulsacyjna

Szczoteczka dla nastolatków. Posiada wskaźnik 
siły nacisku oraz końcówkę ortodontyczną 
w zestawie.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 8 800 obrotów i 40 000 pulsacji na minutę.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu 

zalecanego czasu mycia.
 › Do 14 dni regularnego używania na jednym 

ładowaniu.
 ›  Możliwość połączenia z aplikacją Oral-B.
 ›  W zestawie dwie końcówki i ładowarka.

4210201202448  Oral-B Teen szczoteczka 1 szt. 
 oscylacyjno-pulsacyjna

Oral-B Junior szczoteczka  
oscylacyjno-pulsacyjna

Szczoteczka dla dzieci w wieku od 6 lat. Zachęca 
do regularnej, dokładnej higieny jamy ustnej 
i dba o dobry stan zębów i dziąseł.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 8 800 obrotów i 20 000 pulsacji na minutę.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu 

zalecanego czasu mycia.
 › Do 10 dni regularnego używania na jednym 

ładowaniu.
 ›  W zestawie końcówka i ładowarka.

4210201202356  Oral-B Junior szczoteczka 1 szt. 
 oscylacyjno-pulsacyjna
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Oral-B Sensi UltraThin końcówki

Końcówki o cienkich, miękkich włóknach, idealne dla 
osób z wrażliwymi dziąsłami i zębami oraz dla młodzieży.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują 

moment, kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień  

ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

4210201176503  Oral-B Sensi UltraThin końcówki 2 szt.

4210201176688  Oral-B Sensi UltraThin końcówki 4 szt.

4210201207290   Oral-B Sensi UltraThin końcówki 10 szt.

Oral-B Stages Power Kids końcówki

Końcówki o małej główce i miękkich włóknach. Przeznaczone  
dla dzieci w wieku od 3 lat. Występują w różnych motywach  
graficznych z popularnymi postaciami z bajek.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający  

jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami oscylacyjnymi Oral-B.

0000000036 Oral-B Stages Power Kids Cars końcówki  2 szt.

4210201181538   Oral-B Stages Power Kids Cars końcówki 4 szt.

4210201154792  Oral-B Stages Power Kids Frozen końcówki 2 szt.

4210201181477  Oral-B Stages Power Kids Frozen końcówki  4 szt.

0000000404  Oral-B Stages Power Kids Princess końcówki 2 szt.

4210201161196  Oral-B Stages Power Kids Star Wars końcówki  2 szt.

4210201181507 Oral-B Stages Power Kids Star Wars końcówki 4 szt.

0000000405  Oral-B Stages Power Kids Miki końcówki 2 szt.
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SUNSTAR GUM 4100M ActiVital  
szczoteczka soniczna na baterie

Kompaktowa szczoteczka zasilana jedną baterią AA. Idealna propozycja  
dla osób, które wcześniej nie używały szczoteczki elektrycznej, a chciałyby 
wypróbować czegoś nowego. Dostępna w kolorze białym i czarnym.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Do 12 000 ruchów na minutę.
 › Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu zalecanego czasu mycia.
 › Do 30 dni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 › W zestawie końcówka, bateria AA.

0000004542  SUNSTAR GUM 4100M ActiVital szczoteczka soniczna na baterie  n 1 szt.

0000004547  SUNSTAR GUM 4100M ActiVital szczoteczka soniczna na baterie  n 1 szt.

SUNSTAR GUM 4110M ActiVital końcówki

Końcówki o cieniowanych włóknach, które docierają głębiej  
w kieszonki dziąsłowe i usuwają więcej płytki nazębnej.  
Dostępne w kolorze białym i czarnym.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Cieniowane włókna delikatnie usuwają resztki pokarmowe  

i płytkę nazębną z przestrzeni międzyzębowych.
 › Kompatybilne ze szczoteczką soniczną Sunstar GUM ActiVital.

0000005542  SUNSTAR GUM 4110M ActiVital końcówki  n 2 szt.

0000005548  SUNSTAR GUM 4110M ActiVital końcówki  n 2 szt.

OVIDEN Ovi-One  
uchwyt na końcówki

Wygodny uchwyt na 4 końcówki do szczoteczek elektrycznych. Pomaga  
zachować idealny porządek w łazience. Utrzymuje końcówki w higienie  
i przyspiesza ich wysychanie. Uchwyt można postawić lub przykleić  
na ścianie lub lustrze. Występuje w dwóch kolorach.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Uniwersalny, pasuje do większości końcówek wymiennych.
 ›  Zawiera silikonową matę samoprzylepną umożliwiającą zawieszenie.

5902846800019  OVIDEN Ovi-One uchwyt na końcówki n 1 szt.  

5902846800026  OVIDEN Ovi-One uchwyt na końcówki n 1 szt. 
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WhiteWash Sonic Whitening SW2000 szczoteczka soniczna

Szczoteczka, która dba o zdrowie i higienę jamy ustnej, a także przywraca zębom 
naturalną biel. Skutecznie usuwa płytkę nazębną i masuje dziąsła, poprawiając  
ich ukrwienie.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  3 programy pracy: czyszczenie, wybielanie, masaż.
 ›  Do 40 000 ruchów na minutę.
 ›  Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu zalecanego czasu mycia.
 ›  Do 28 dni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie trzy końcówki i ładowarka.

5060249420170  WhiteWash Sonic Whitening SW2000 szczoteczka soniczna 1 szt.

WhiteWash NANO N-1 szczoteczka soniczna

Elegancka szczoteczka doskonale oczyszczająca zęby z osadu 
i płytki bakteryjnej. Bogaty zestaw zawiera praktyczne etui, 
końcówkę wybielającą i dwie standardowe oraz ładowarkę  
z przejściówką do gniazdek brytyjskich. 

Najważniejsze cechy produktu:
 › Do 40 000 ruchów na minutę.
 › 3 programy pracy: czyszczenie, wybielanie, masaż.
 › Wbudowany timer pomaga w przestrzeganiu  zalecanego 

czasu mycia.
 › Do 30 dni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 › W zestawie 3 różne końcówki whitening, etui podróżne, 

ładowarka, przejściówka.

5060249420477  WhiteWash NANO N-1 szczoteczka soniczna 1 szt.

WhiteWash NANO N-1 końcówki

Końcówki z włóknami Dupont premium dokładnie czyszczą 
zęby z osadu i płytki bakteryjnej, likwidując nawet 35% więcej 
bakterii niż zwykłe końcówki.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Zapewniają dokładne czyszczenie zębów, przestrzeni  

międzyzębowych i linii dziąseł.
 › Kompatybilne ze szczoteczką soniczną WhiteWash  

NANO N-1.

5060249420613  WhiteWash NANO N-1 końcówki  2 szt.

WhiteWash SW2011 Standard końcówki

Końcówki do codziennej higieny jamy ustnej. Dzięki specjalnie  
zaprojektowanemu włosiu skutecznie oczyszczają zęby  
i przestrzenie międzyzębowe z osadu i płytki nazębnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Z tyłu główki znajduje się gumowa szczoteczka do czyszczenia  

języka.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający  

jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczką sonicznąWhiteWash SW2000.

9900002616  WhiteWash SW2011 Standard końcówki  2 szt.

WhiteWash SW2033 Whitening końcówki

Końcówki o nieco twardszym włosiu. Pomagają usunąć  
z zębów przebarwienia i osad nazębny, wybielając je do ich  
naturalnego koloru.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Z tyłu główki znajduje się gumowa szczoteczka do czyszczenia 

języka.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający  

jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczką soniczną WhiteWash SW2000.

9900002617 WhiteWash SW2033 Whitening końcówki 2 szt.
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Philips Sonicare Protective Clean 4300  
szczoteczka soniczna

Szczoteczka soniczna w ciemno niebieskim kolorze skutecznie i bezpiecznie  
czyszcząca trudno dostępne miejsca w jamie ustnej. Posiada 1 program pracy  
i 2 poziomy intensywności, a także intuicyjny czujnik nacisku. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Do 62 000 ruchów na minutę.  
 ›  Funkcja BrushSync informująca o konieczności zmiany końcówki. 
 ›  Dwa timery: Smartimer i Quadpacer, poprawiające komfort użytkowania. 
 ›  Do 2 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie końcówka i ładowarka. 

8710103863960  Philips Sonicare Protective Clean 4300 Dark Blue HX6801/04 1 szt.  
szczoteczka soniczna 

Philips Sonicare Protective Clean 4500 Pink 
szczoteczka soniczna

Szczoteczka soniczna w oryginalnym różowym kolorze, delikatnie i skutecznie czyszcząca 
trudno dostępne miejsca w jamie ustnej. Szczoteczka przywraca naturalną biel zębom. 
Posiada 1 program pracy i 2 poziomy intensywności, a także intuicyjny czujnik nacisku.

Najważniejsze cechy produktu: 
 › Do 62 000 ruchów na minutę.
 › Funkcja BrushSync informująca o konieczności zmiany końcówki.
 › Dwa timery: Smartimer i Quadpacer, poprawiające komfort użytkowania.
 › Do 2 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 › W zestawie końcówka i ładowarka.

8710103882848  Philips Sonicare Protective Clean 4500 Pink HX6836/24 1 szt. 
szczoteczka soniczna

Philips Sonicare EasyClean szczoteczka soniczna

Szczoteczka soniczna o dynamicznym sposobie czyszczenia. Skuteczna  
w oczyszczaniu przestrzeni międzyzębowych, usuwaniu przebarwień i płytki nazębnej. 
Posiada jeden program o prędkości 62 000 ruchów na minutę.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Do 62 000 ruchów na minutę.
 › Dwa timery: Quadpacer i Smartimer, poprawiające komfort użytkowania.
 › Do 2 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 › W zestawie dwie końcówki i ładowarka.

8710103733713 Philips Sonicare EasyClean HX6512/45 szczoteczka soniczna  1 szt.

Philips Sonicare Protective Clean 6100 szczoteczka soniczna

Szczoteczka soniczna skutecznie doczyszczająca trudno dostępne miejsca w jamie ustnej. 
Posiada 3 programy pracy i 3 poziomy intensywności, a także intuicyjny czujnik nacisku.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Do 62 000 ruchów na minutę.  
 › Dwa timery: Smartimer i Quadpacer, poprawiają komfort użytkowania.
 › Funkcja BrushSync informująca o konieczności zmiany końcówki. 
 › Do 2 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 › W zestawie dwie końcówki, ładowarka i etui podróżne.

8710103846697 Philips Sonicare Protective Clean 6100 Black HX6870/47 szczoteczka soniczna n 1 szt.

8710103846901 Philips Sonicare Protective Clean 6100 White HX6877/29 szczoteczka soniczna n 1 szt.

Philips Sonicare Protective Clean 5100  
szczoteczki soniczne dwupak 

Zestaw dwóch szczoteczek sonicznych gwarantujący w kompleksowy sposób dba-
jących o higienę całej jamy ustnej. Doczyszczają trudno dostępne miejsca w jamie 
ustnej . Posiadają czujnik nacisku pozwalający uniknąć zbyt mocnego szczotkowania.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Do 62 000 ruchów na minutę. 
 ›  Trzy programy pracy: czyszczenie, wybielanie i ochrona dziąseł.
 ›  Dwa timery: SmarTimer i Quadpacer, poprawiają komfort użytkowania. 
 ›  Funkcja BrushSync wysyła informację o zmianie końcówki.
 ›  Do 2 tygodni regularnego szczotkowania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie dwie końcówki, ładowarka i etui podróżne.

8710103864370  Philips Sonicare Protective Clean 5100 White 2 szt.  
HX6859/34 szczoteczki soniczne dwupak

Philips Sonicare Protective Clean 5100  
szczoteczka soniczna

Szczoteczka soniczna gwarantująca kompleksową higienę jamy ustnej, doczy- 
szczająca trudno dostępne przestrzenie międzyzębowe oraz dbająca o wrażliwe  
zęby. Posiada czujnik nacisku pozwalający uniknąć zbyt mocnego szczotkowania.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Do 62 000 ruchów na minutę. 
 ›  Trzy programy pracy: czyszczenie, wybielanie i ochrona dziąseł.
 ›  Dwa timery: Smartimer i Quadpacer, poprawiające komfort użytkowania. 
 ›  Funkcja BrushSync informująca o konieczności zmiany końcówki. 
 ›  Do 2 tygodni regularnego używania na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie dwie końcówki, ładowarka i etui podróżne.

8710103846734  Philips Sonicare Protective Clean 5100 HX6859/29 szczoteczka soniczna 1 szt. 
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Philips Sonicare Optimal Plaque Defence końcówki

Końcówki o podłużnych pęczkach gęsto ułożonego włosia. Zaprojektowane tak,  
aby z łatwością dotrzeć także do zębów w głębi jamy ustnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Końcówki współpracują z technologią BruschSync.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103850786  Philips Sonicare Optimal Plaque Defence HX9022/10 końcówki  2 szt.

8710103850793  Philips Sonicare Optimal Plaque Defence HX9024/10 końcówki  4 szt.

Philips Sonicare Optimal Gum Care końcówki

Końcówki o włosiu gęsto ułożonym w różnokształtnych pęczkach. Umożliwiają  
delikatne czyszczenie zębów i dziąseł, poprawiając ich wygląd i kondycję.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment, 

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Końcówki współpracują z technologią BruschSync.
 › Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103850816  Philips Sonicare Optimal Gum Care HX9032/10 końcówki  2 szt.

8710103850847  Philips Sonicare Optimal Gum Care HX9034/10 końcówki  4 szt.

Philips Sonicare Optimal White końcówki

Końcówki o gęsto ułożonym włosiu do dokładnego czyszczenia zębów oraz skutecznej 
likwidacji przebarwień i osadów. Dostępne również w rozmiarze mini  
i w kolorze czarnym.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Końcówki współpracują z technologią BruschSync.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103850311  Philips Sonicare Optimal White HX6062/10 końcówki n 2 szt.

8710103870333  Philips Sonicare Optimal White Mini HX6072/27 końcówki n 2 szt.

8710103850359  Philips Sonicare Optimal White HX6064/10 końcówki n 4 szt.

8710103850366  Philips Sonicare Optimal White HX6064/11 końcówki n 4 szt.

8710103850410  Philips Sonicare Optimal White HX6068/12 końcówki  n 8 szt.

Philips Sonicare ProResults końcówki

Końcówki wyprofilowane tak, aby dopasowywać się do kształtu zębów  
i umożliwiać czyszczenie trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.  
Zapewniają precyzyjne i skuteczne mycie zębów.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Usuwają dwa razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka.
 ›  Bezpieczne dla szkliwa zębów i dziąseł.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień  

ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103633075  Philips Sonicare ProResults HX6012/07 końcówki 2 szt.

8710103633105 Philips Sonicare ProResults HX6012/07 końcówki 4 szt.

Philips Sonicare InterCare końcówki

Końcówki do szczoteczek Philips Sonicare do dokładnego czyszczenia prze-
strzeni międzyzębowych. Posiadają wielopoziomowe włosie, które pozwala 
utrzymywać ciągły, bezpośredni kontakt z zębami i czyścić trudno dostępne 
miejsca w jamie ustnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Cztery rodzaje włosia o różnej długości i twardości.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Końcówki współpracują z technologią BruschSync.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103850427  Philips Sonicare InterCare HX9002/10 końcówki 2 szt.

8710103850724  Philips Sonicare InterCare HX9004/10 końcówki 4 szt.

Maturzysta radzi się ojca: 
- Nie wiem co wybrać: kardiologię  
   czy stomatologię?
- Na twoim miejscu wybrałbym stomatologię.     
   Człowiek ma tylko jedno serce, a ile zębów...
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Philips Sonicare Premium White końcówki

Końcówki o elastycznej główce, stworzone do przywracania naturalnej bieli zębów.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, czterokrotnie zwiększając powierzchnię 

kontaktu.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Końcówki współpracują z technologią BruschSync.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103805700  Philips Sonicare Premium White HX9064/17 końcówki n 4 szt. 

8710103805717  Philips Sonicare Premium White HX9064/33 końcówki  n 4 szt.

Philips Sonicare Premium Plaque Defence końcówki

Końcówki o elastycznej konstrukcji główki, pozwalającej na skuteczne usuwanie  
płytki nazębnej z trudno dostępnych miejsc. 

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, czterokrotnie zwiększając  

powierzchnię kontaktu.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment,  

kiedy konieczna jest wymiana końcówki.
 ›  Końcówki współpracują z technologią BruschSync.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103805618  Philips Sonicare Premium Plaque Defence HX9044/17 końcówki n 4 szt.

8710103805625 Philips Sonicare Premium Plaque Defence HX9044/33 końcówki n 4 szt.

Philips Sonicare Premium Gum Care końcówki

Końcówki o miękkim, gęsto ułożonym włosiu do skutecznego usuwania płytki nazębnej 
i pielęgnacji dziąseł.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dopasowują się do kształtu zębów i dziąseł, czterokrotnie zwiększając  

powierzchnię kontaktu.
 ›  Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment, kiedy konieczna  

jest wymiana końcówki.
 ›  Końcówki współpracują z technologią BruschSync.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare. 

8710103805632  Philips Sonicare Premium Gum Care HX9052/17 końcówki n 2 szt.

8710103805649  Philips Sonicare Premium Gum Care HX9052/33 końcówki n 2 szt.

8710103805656  Philips Sonicare Premium Gum Care HX9054/17 końcówki n 4 szt.

8710103805663  Philips Sonicare Premium Gum Care HX9054/33 końcówki n 4 szt.

Końcówki do szczoteczek elektrycznych powinny  
być wymieniane regularnie. Ich włókna z czasem  

się odkształcają i tracą swoje właściwości czyszczące.  
Poza tym, między włóknami mogą rozwijać się  
szkodliwe drobnoustroje. Zazwyczaj końcówki  

wymienia się co 3 miesiące. Jeśli jednak użytkownik  
przechodził chorobę górnych dróg oddechowych, 

posiada stały aparat ortodontyczny lub ma tendencję  
do mocnego dociskania końcówki do zębów,  

powinien wymieniać ją częściej.

CZY WIESZ, ŻE?
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Philips Sonicare For Kids szczoteczka soniczna

Szczoteczka soniczna dla dzieci w wieku od 3 lat. Usuwa płytkę nazębną  
i osad z powierzchni zębów. Dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth  
zsynchronizowanemu z edukacyjną aplikacją pomaga kształtować dobre 
nawyki mycia zębów u dziecka.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dwa programy pracy: słabszy dla młodszych dzieci  

oraz mocniejszy dla starszych.
 ›  Dwa timery: Quadpacer i KidTimer, poprawiające komfort użytkowania.
 ›  Możliwość połączenia z darmową aplikacją.
 ›  W zestawie jedna końcówka, ładowarka  

i 8 wymiennych naklejek na rękojeść.

8710103870838  Philips Sonicare ForKids HX6321/04 szczoteczka soniczna 1 szt.

Philips Sonicare For Kids 7+ końcówki

Końcówki dopasowane do kształtu łuków zębowych dziecka w wieku  
od 7 lat. Standardowej wielkości główka końcówki ma miękkie włosie   
specjalną gumową osłonę dla większego komfortu używania.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Wyprofilowane w kształt łuku dla lepszego dopasowania do zębów.
 ›  Miękkie, elastyczne włosie.
 ›  Gumowa powłoka główki szczoteczki chroni szkliwo i dziąsła dziecka.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

Philips Sonicare For Kids 3+ końcówki

Końcówki dopasowane do kształtu łuków zębowych dziecka w wieku  
od 3 lat. Mała główka końcówki ma miękkie włosie i specjalną gumową 
osłonę dla większego komfortu używania.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Wyprofilowane w kształt łuku dla lepszego dopasowania do zębów.
 ›  Miękkie, elastyczne włosie.
 ›  Gumowa powłoka główki szczoteczki  chroni szkliwo i dziąsła dziecka.
 ›  Kompatybilne ze szczoteczkami sonicznymi Philips Sonicare.

8710103659242  Philips Sonicare For Kids 3+ HX6032/33 końcówki 2 szt.

8710103659471  Philips Sonicare For Kids 3+ HX6034/33 końcówki 4 szt.

8710103659259  Philips Sonicare For Kids 7+ HX6042/33 końcówki 2 szt.

8710103659488  Philips Sonicare For Kids 7+ HX6044/33 końcówki 4 szt.



Zamienniki do szczoteczek Sonicare 
marki Philips. Skutecznie redukują osad 
i płytkę nazębną. Pęczki włókien o średniej 
miękkości i zróżnicowanej długości, 
idealnie dopasowują się do powierzchni 
zębów. Włókna wskaźnikowe sygnalizują 
stopień zużycia końcówki.

Końcówki kompatybilne  
ze szczoteczkami Sonicare marki Philips:

DiamondClean, DiamondClean Smart, FlexCare 
Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare, 
FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, EasyClean, 
CleanCare, Let's start, For Kids.

5905279935600 Feelo Universal SonicWave końcówki 4 szt.

Universal SonicWave 

końcówki



 › WATERPIK

 › SEYSSO

 › PANASONIC

 › PHILIPS

 › REDESEPT

Stosowanie tradycyjnych artykułów 
do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, 
takich jak nici dentystyczne, wykałaczki 
i szczoteczki międzyzębowe, jest czasochłonne 
i wymaga dużej wprawy. Ich niewprawne 
użycie może skutkować podrażnieniem 
lub skaleczeniem dziąseł, które łatwo zamienia 
się w stan zapalny. W odpowiedzi na ten 
problem powstały irygatory dentystyczne 
– urządzenia wytwarzające cienki strumień 
wody pod ciśnieniem, który w prosty, szybki 
i bezpieczny sposób oczyszcza wszystkie 
trudno dostępne miejsca w jamie ustnej.

Irygatory dzielą się na stacjonarne 
i bezprzewodowe. Stacjonarne, czyli te 
podłączane do prądu, są zazwyczaj większe, 
pojemniejsze i mają wyższe ciśnienie 
maksymalne. Za to irygatory bezprzewodowe, 
zasilane akumulatorowo, są bardziej 
kompaktowe, dzięki czemu można zabrać 
je ze sobą wszędzie.

IRYGATORY DENTYSTYCZNE
I AKCESORIA
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WATERPIK WP-100  
irygator stacjonarny

Stacjonarny irygator dentystyczny z bazą podłączaną  
do prądu oraz wygodną rączką na przewodzie.  
Mieszanina wody z powietrzem pod ciśnieniem wypłukuje 
resztki pokarmu z trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.  
Irygator dostępny w dwóch kolorach – białym i czarnym.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  10-cio stopniowa regulacja ciśnienia  

wody (od 0,69 do 6,2 bara).
 ›  Zbiornik na wodę o pojemności  

650 ml wystarczający na pełną irygację.
 ›  Strumień pulsacyjny wytwarzający  

1 200 pulsacji na minutę.
 ›  W zestawie siedem różnych końcówek wymiennych  

oraz zintegrowany pojemnik na końcówki  
w przykrywce irygatora.

073950278201  WATERPIK WP-100E2 n 1 szt.  
irygator stacjonarny  

073950191036  WATERPIK WP-112E2 n 1 szt. 
irygator stacjonarny  

WATERPIK WP-450E  
irygator bezprzewodowy

Bezprzewodowy irygator dentystyczny, który dzięki  
niewielkim rozmiarom nie zajmuje dużo miejsca w łazience 
oraz doskonale sprawdza się podczas podróży. Mieszanina 
wody z powietrzem pod ciśnieniem wypłukuje resztki  
pokarmu z przestrzeni międzyzębowych i masuje dziąsła 
czyniąc je zdrowszymi i mocniejszymi. Irygator dostępny 
w dwóch kolorach – białym i czarnym.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dwa programy pracy  

o ciśnieniu 3,16 i 5,2 bara.
 ›  Łatwy do uzupełniania zbiornik na wodę  

o pojemności 210 ml.
 ›  Strumień pulsacyjny wytwarzający  

1 450 pulsacji na minutę.
 ›  W zestawie cztery różne końcówki wymienne i ładowarka.

073950296229  WATERPIK WP-450E n 1 szt. 
irygator bezprzewodowy

073950190992  WATERPIK WP-462E  n 1 szt. 
irygator bezprzewodowy 

WATERPIK PP-100E  
Pik Pocket końcówki 

Końcówki przeznaczone 
do czyszczenia kieszonek 
dziąsłowych i linii dziąseł. 
Doskonały wybór dla osób 
z delikatnymi dziąsłami 
i parodontozą. Regularne 
używanie końcówki redukuje 
i zapobiega powstawaniu 
stanów zapalnych.

WATERPIK OD-100E  
Orthodontic końcówki 

Końcówki ortodontyczne, które 
dzięki gęstemu pęczkowi włosia 
na końcu i lekko rozproszonemu 
strumieniowi wody, usuwają 
płytkę bakteryjną i resztki 
pokarmowe z okolic zamków 
i łuków aparatu. Doskonałe 
rozwiązanie również dla osób 
z implantami czy mostami.

WATERPIK JT-100E Classic Jet końcówki 

Końcówki do codziennej irygacji jamy ustnej.  
Pomagają usunąć płytkę bakteryjną oraz resztki pokarmo-
we nawet z przestrzeni międzyzębowych. Skupiony stru-
mień wody, wytwarzany przez końcówki, precyzyjnie trafia 
we wszystkie trudno dostępne miejsca w jamie ustnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień  

ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne z irygatorami: WP-100, WP-260, WP-300,  

WP-360, WP-900, WP-112, WP-660, WP-670, WP-861.

073950102018 WATERPIK JT-100E Classic Jet końcówki  2 szt.

Najważniejsze  
cechy produktów:
 ›  Przystosowane  

do irygacji pod niskim 
ciśnieniem.

 ›  Każda końcówka posiada 
kolorowy pierścień uła-
twiający jej rozróżnienie.

 ›  Kompatybilne  
z irygatorami:  
WP-100, WP-260, WP-300, 
WP-450, WP-900, WP-112, 
WP-462, WP-660, WP-670, 
WP-861.073950290517  WATERPIK OD-100E  2 szt. 

Orthodontic końcówki  
073950290524  WATERPIK PP-100E 2 szt. 

Pik Pocket końcówki 



SEYSSO Oxygen Travel  
irygator bezprzewodowy

Kompaktowy irygator o wyjątkowo dużym zakresie ciśnie-
nia, wysokim ciśnieniu maksymalnym i bardzo wydajnym 
akumulatorze litowo-jonowym. Skupiony strumień wody 
wypłukuje resztki pokarmowe i płytkę bakteryjną z najtrud-
niej dostępnych miejsc – przestrzeni międzyzębowych,  
kieszonek dziąsłowych i linii dziąseł. Program Pulse 
o zmiennym ciśnieniu zapewnia delikatny masaż dziąseł 
poprawiając ich ukrwienie i kondycję.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Trzy programy pracy (Normal, Soft, Pulse)  

o ciśnieniu od 2,7 do 6,2 bara.
 ›  Łatwy do uzupełniania zbiornik na wodę 

o pojemności 150 ml.
 ›  Strumień pulsacyjny wytwarzający  

1 400 pulsacji na minutę.
 › Do 14 dni regularnego używania  

na jednym ładowaniu.
 ›  W zestawie trzy różne końcówki  

wymienne i ładowarka.

5905279935372  SEYSSO Oxygen Travel 1 szt. 
irygator bezprzewodowy

SEYSSO Oxygen Standard końcówki

Końcówki służące do codziennej irygacji jamy ustnej. Wąski otwór wylotowy 
(0,6 mm) gwarantuje skupiony, precyzyjny strumień wody. Końcówki dosko-
nale sprawdzają się w czyszczeniu przestrzeni międzyzębowych zastępując 
wykałaczki, szczoteczki międzyzębowe czy nici dentystyczne.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 › Kompatybilne z irygatorem SEYSSO Oxygen Travel.

5905279935389 SEYSSO Oxygen Standard końcówki  2 szt.

SEYSSO Oxygen Orthodontic końcówki

Końcówki służące do irygacji jamy ustnej u osób ze stałymi aparatami orto-
dontycznymi. Skupiony strumień wody dokładnie przepłukuje przestrzenie 
międzyzębowe, a gęsty pęczek włókien na wierzchołku końcówki  
dodatkowo doczyszcza okolice zamków i łuków aparatu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 › Kompatybilne z irygatorem SEYSSO Oxygen Travel.

5905279935396 SEYSSO Oxygen Orthodontic końcówki  2 szt.

SEYSSO Oxygen Pocket końcówki

Końcówki stworzone z myślą o osobach, których dziąsła wymagają wyjąt-
kowo troskliwej pielęgnacji. Dzięki specjalnemu, gumowemu zakończeniu 
dokładnie i delikatnie czyszczą kieszonki dziąsłowe i linię dziąseł. Skupiony 
strumień wody zapewnia łagodny masaż.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Przystosowane do irygacji pod niskim ciśnieniem.
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne z irygatorem SEYSSO Oxygen Travel.

5905279935402  SEYSSO Oxygen Pocket końcówki  2 szt.

72

BESTSELLER



73

Można mieć uczulenie  
na implanty

Implanty stomatologiczne 
wykonane są z tytanu, który jest 

obojętny dla ludzkiego  
organizmu. Dlatego też nie może  

wystąpić reakcja alergiczna.

Nadmierne mycie zębów 
może im zaszkodzić

Zbyt częste lub zbyt intensywne 
szczotkowanie zębów może spowodować 
uszkodzenie struktury szkliwa i podrażnić 

dziąsła. Dlatego zalecane jest mycie zębów 
2-3 razy dziennie po 2-3 minuty.

Szczoteczki soniczne są 
bezpieczne dla implantów 

i wypełnień

Fale dźwiękowe i ruchy wymiatające 
wytwarzane przez szczoteczki soniczne 

nie mają negatywnego wpływu na 
prawidłowo wstawione implanty i plomby. 

Niektóre pasty i płyny 
mogą przebarwiać zęby

Produkty zawierające chlorheksydynę  
mogą tymczasowo zabarwić zęby,  
dziąsła i język na brunatny kolor.  

Jest to całkowicie odwracalny proces.

Nie należy myć zębów  
zaraz po piciu soków  

owocowych lub jedzeniu  
kwaśnych produktów

Kwaśne produkty spożywcze powodują 
rozmiękczenie szkliwa. Szczotkując zęby 

od razu po ich spożyciu możemy im 
zaszkodzić. Najlepiej przepłukać jamę 

ustną odrobiną wody i przeczekać około 
5 minut przed myciem zębów.

Dobrą alternatywą dla 
wybielającej pasty do zębów 

jest soda oczyszczona 
i truskawki lub sok z cytryny 

Soda i kwaśne soki mogą rozpuścić osad 
nazębny, ale przy okazji uszkodzić też 

szkliwo. Mikrorysy powstałe w ten sposób 
na zębach sprzyjają jeszcze większemu 

odkładaniu się osadu. 

Po myciu zębów należy  
dokładnie wypłukać  

jamę ustną

To często spotykany błąd. Płucząc jamę 
ustną tracimy wszystkie składniki aktywne 
zawarte w paście. Większość producentów 

zaleca po myciu zębów tylko wyplucie 
nadmiaru piany.

Zębów mlecznych  
nie trzeba leczyć

Bakterie próchnicze bardzo łatwo 
przenoszą się z zębów mlecznych na stałe. 
Poza tym ubytki w mleczakach mogą być 

bardzo bolesne dla dziecka.

Twarda szczoteczka 
doczyszcza lepiej zęby

Twarda szczoteczka nie tylko mniej 
dokładnie czyści przestrzenie 

międzyzębowe, ale też może uszkodzić 
szkliwo i podrażnić dziąsła.

Kobiety w czasie ciąży  
powinny zrezygnować z wizyt 

stomatologicznych

W czasie ciąży można wykonywać bezpiec-
znie wszystkie standardowe zabiegi stoma-
tologiczne – łącznie z leczeniem kanałowym 

i ortodontycznym. Nie należy się też bać 
znieczulenia miejscowego ani zdjęć RTG. 
Stomatolodzy odradzają za to ciężarnym 

wybielania zębów.
MITY FAKTY

Irygator dentystyczny to  
wygodna alternatywa dla nici 

Nitkowanie zębów jest czasochłonne 
i wymaga dużej wprawy. Irygator jest  

dużo łatwiejszy w użyciu, a do tego po 
ustawieniu odpowiedniego ciśnienia  

wody, bezpieczniejszy dla dziąseł.  

Próchnicą  
można się zarazić

Tak. Próchnica,  
jak każda choroba 

bakteryjna, jest zakaźna. 
Możemy się nią zarazić 

przez pocałunek,  
jedzenie tymi samymi 

sztućcami czy picie  
z jednej szklanki.
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Panasonic EW1211 irygator bezprzewodowy

Poręczny irygator, który dzięki kompaktowej budowie, doskonale 
sprawdza się podczas podróży. Posiada trzy programy pracy:  
dwa z napowietrzeniem do czyszczenia zębów i dziąseł (Normal  
i Soft) oraz jeden bez napowietrzenia do usuwania resztek  
pokarmowych z przestrzeni międzyzębowych (Jet).

Najważniejsze cechy produktów:
 › Trzy programy pracy o ciśnieniu od 2 do 5,9 bara.
 › Łatwy do uzupełniania zbiornik na wodę o pojemności 130 ml.
 ›  W zestawie dwie wymienne końcówki i ładowarka z miejscem  

na dwie końcówki.

5025232687978  Panasonic EW1211 irygator bezprzewodowy 1 szt. 
 

Panasonic EW0950 końcówki

Końcówki generujące prosty, skupiony strumień wody, który 
precyzyjnie dociera do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.  
Pomagają usuwać płytkę bakteryjną i resztki pokarmowe  
z przestrzeni międzyzębowych. Zapewniają delikatny  
masaż dziąseł poprawiający ich kondycję i wygląd.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień  

ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne z irygatorami:  

Panasonic EW1211, EW1411.

5025232368099  Panasonic EW0950 końcówki 2 szt.
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Panasonic EW1411 irygator bezprzewodowy

Poręczny irygator idealnie sprawdzający się w podróży.  Posiada 
cztery programy pracy: dwa z napowietrzeniem do czyszczenia 
zębów i dziąseł (Normal i Soft) oraz dwa bez napowietrzenia 
do usuwania resztek pokarmowych z przestrzeni międzyzębowych 
(Jet i Interdental). Program Interdental cechuje przerywany  
strumień wody, który pozwala nawet na 2 minuty irygacji  
na jednym zbiorniku.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Cztery programy pracy o ciśnieniu od 2 do 5,9 bara.
 ›  Łatwy do uzupełniania zbiornik na wodę o pojemności 130 ml.
 ›  W zestawie dwie wymienne końcówki i ładowarka z miejscem 

na dwie końcówki.

5025232846436 Panasonic EW1411 irygator bezprzewodowy 1 szt. 

Panasonic Oral Care Pack zestaw

Zestaw zawierający irygator bezprzewodowy EW1411  
i szczoteczkę soniczną EW-DM81. Zapewnia komple- 
ksową pielęgnację zębów i dziąseł. Więcej informacji  
o szczoteczce na stronie 56.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Szczoteczka wykonująca 31 000 ruchów na minutę.
 › Cztery programy pracy o ciśnieniu od 2 do 5,9 bara.
 › Łatwy do uzupełniania zbiornik na wodę  

o pojemności 130 ml.
 › W zestawie dwie końcówki do irygatora, dwie różne 

końcówki do szczoteczki, dwie ładowarki  
do irygatora i szczoteczki.

4010869288842  Panasonic Oral Care Pack zestaw 1 szt.
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Panasonic EW1611  
irygator stacjonarny

Stacjonarny irygator wyposażony w technologię 
ultradźwiękową. Dzięki niej strumień wody  
wytwarzany przez irygator bardzo skutecznie  
usuwa płytkę bakteryjną i resztki pokarmowe 
z przestrzeni międzyzębowych. Irygator charakte-
ryzuje nowoczesny, minimalistyczny design,  
który zwiększa higieniczność urządzenia  
i zmniejsza ryzyko uszkodzeń.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  10-cio stopniowa regulacja  

ciśnienia wody (do 6,46 bara).
 ›  Zbiornik na wodę o pojemności 600 ml,  

wystarczający na pełną irygację.
 ›  Strumień pulsacyjny wytwarzający  

1 900 pulsacji na minutę.
 ›  W zestawie dwie wymienne końcówki 

i stojak na cztery końcówki.

5025232864621 Panasonic EW1611 1 szt. 
 irygator stacjonarny 

Panasonic EW1511  
irygator bezprzewodowy

Irygator bezprzewodowy wykorzystujący  
technologię ultradźwiękową. Wytwarzany przez 
irygator napowietrzony strumień wody skutecznie 
usuwa płytkę bakteryjną i resztki pokarmowe 
z przestrzeni międzyzębowych. Urządzenie  
doskonale sprawdzi się zarówno do higieny jamy 
ustnej w domu, jak i w podróży.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  5-cio stopniowa regulacja ciśnienia  

wody (do 6,47 bara).
 ›  Łatwy do uzupełniania zbiornik  

na wodę o pojemności 200 ml.
 ›  Strumień pulsacyjny wytwarzający  

1 600 pulsacji na minutę.
 ›  W zestawie dwie wymienne końcówki  

i ładowarka z miejscem na dwie końcówki.

5025232894185 Panasonic EW1511 1 szt. 
 irygator bezprzewodowy

Panasonic WEW0982 końcówki

Końcówki, które dzięki niestandardowej budowie, generują strumień  
o dużym ciśnieniu, mocno nasycony pęcherzykami powietrza. Strumień 
bardzo dobrze czyści przestrzenie międzyzębowe z płytki bakteryjnej 
i masuje dziąsła, sprawiając że stają się zdrowe i mocne.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne z irygatorami Panasonic EW1511 i EW1611.

5025232864591  Panasonic WEW0982 końcówki 2 szt.
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Panasonic EW-DJ10A irygator na baterie

Irygator zasilany bateriami AA. Składany korpus z miejscem 
na końcówkę, to najbardziej kompaktowe rozwiązanie, 
dzięki któremu irygator można zabrać ze sobą wszędzie. 
Irygator pozwala na dokładną higienę przestrzeni  
międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dwa programy pracy o ciśnieniu 3,5 i 5,3 bara.
 ›  Łatwy do uzupełniania zbiornik na wodę  

o pojemności 165 ml.
 ›  W zestawie jedna końcówka i dwie baterie AA.

5025232527502 Panasonic EW-DJ10A irygator na baterie  1 szt.

Panasonic EW-DJ40  
irygator bezprzewodowy

Irygator dentystyczny o niewielkich wymiarach i wadze. 
Posiada małą ładowarkę, a czas ładowania to tylko około 
6 godzin. Korpus irygatora można złożyć i schować w nim 
końcówkę, dzięki czemu urządzenie można zabrać ze sobą 
wszędzie. Irygator pozwala na dokładną higienę przestrze-
ni międzyzębowych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Dwa programy pracy o ciśnieniu 3,9 i 5,9 bara.
 ›  Łatwy do uzupełniania zbiornik na wodę  

o pojemności 165 ml.
 ›  W zestawie jedna końcówka i ładowarka.

5025232538492 Panasonic EW-DJ40 irygator bezprzewodowy 1 szt.

Panasonic EW0955 końcówki

Końcówki wytwarzające prosty, skupiony strumień wody, 
usuwający płytkę nazębną oraz resztki pokarmowe, 
nawet z ciasnych przestrzeni międzyzębowych. Regularna 
irygacja wzmacnia dziąsła i chroni je przed powstawaniem 
stanów zapalnych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Każda końcówka posiada kolorowy pierścień 

ułatwiający jej rozróżnienie.
 ›  Kompatybilne z irygatorami:  

Panasonic EWDJ10, EWDJ40, EW1211, EW1411.

5025232543564 Panasonic EW0955 końcówki 2 szt.
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 Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Preparat nadaje się również do czyszczenia szczoteczek do zębów,  

kubków i innych sprzętów do higieny jamy ustnej.
 ›  Całe opakowanie wystarcza na około 20 użyć.
 ›  W zestawie miarka.

4031179201611  REDESEPT preparat do odkamieniania irygatorów 150 g

REDESEPT preparat do odkamieniania irygatorów

Proszek o właściwościach czyszczących, odkażających i odkamieniających.  Preparat należy dokładnie 
rozpuścić w ciepłej wodzie i wlać do irygatora. Następnie na chwilę włączyć irygator, aby płyn dostał się 
do końcówki. Po 30 minutach opróżnić irygator i dokładnie wypłukać czystą wodą.

Kowalski poznaje na przyjęciu piękną, elegancką kobietę:
-  Ilekroć pan się uśmiecha, mam ochotę  

zaprosić pana do siebie...
- Pani mi pochlebia...
- Och, nie. Jestem dentystką...

Philips Sonicare AirFloss Ultra Black 
irygator bezprzewodowy

Irygator stworzony do czyszczenia przestrzeni  
międzyzębowych z resztek pokarmowych.  
Pracuje na zasadzie mikrostrzałów – wysyła krótką  
wiązkę strumienia wody po każdym przyciśnięciu  
guzika. Urządzenie można też ustawić tak,  
aby po każdym przyciśnięciu wysyłało dwa  
lub trzy mikrostrzały. Dzięki temu pobiera  
bardzo małą ilość wody.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Trzy programy pracy  

– jedno, dwu i trzystrzałowy.
 ›  Łatwy do uzupełniania zbiornik 

na wodę o pojemności 30 ml.
 ›  W zestawie dwie wymienne  

końcówki i ładowarka.

8710103818809  Philips Sonicare AirFloss Ultra Black 1 szt.  
HX8432/03 irygator bezprzewodowy 

Philips Sonicare AirFloss Ultra 
końcówki

Końcówki pomagające usunąć nawet  
do 99,9% płytki nazębnej. Generują  
napowietrzony strumień wody, który  
dokładnie czyści przestrzenie międzyzę- 
bowe z resztek pokarmowych i rozbija 
płytkę bakteryjną.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Kompatybilne z irygatorami Philips 

Sonicare AirFloss Ultra.

8710103708353  Philips Sonicare AirFloss Ultra  2 szt. 
HX8032/07 końcówki





 › FEELO

 › CURAPROX

 › ORAL-B

 › ALFA

 › KIN

 › VITIS

 › SUNSTAR GUM

 › FITTYDENT

 › ELGYDIUM

 › FALCON

 › L’ANGELICA

PRODUKTY DO APARATÓW  
ORTODONTYCZNYCH,  
IMPLANTÓW I PROTEZ

Osoby noszące protezy, aparaty ortodontyczne 
oraz posiadające implanty zębowe powinny 
zwrócić szczególną uwagę na dokładną 
i regularną higienę jamy ustnej. Skomplikowana 
konstrukcja aparatu sprzyja namnażaniu się 
bakterii i powstawaniu próchnicy. Natomiast 
budowa implantu powoduje gromadzenie się 
resztek pokarmowych i powstawanie kamienia 
nazębnego w okolicy połączenia z koroną 
protetyczną. Protezy zębowe również potrzebują 
dokładnego czyszczenia, aby zachowały ładny 
wygląd i zapewniały wygodę noszenia.

W utrzymaniu nienagannej higieny aparatów, 
implantów i protez pomagają specjalistyczne 
pasty do zębów, płyny do płukania i szczoteczki 
manualne. Aby lepiej zadbać o trudno dostępne 
miejsca w jamie ustnej, polecamy również 
irygatory znajdujące się w kategorii „irygatory 
i akcesoria” oraz szczoteczki międzyzębowe 
z kategorii „szczoteczki manualne i akcesoria 
międzyzębowe”.
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CURAPROX Ortho  
szczoteczka manualna

Szczoteczka ortodontyczna z miękkim włosiem 
dla osób noszących aparat ortodontyczny. Czyści 
powierzchnię zęba i masuje dziąsła, nie powodując 
krwawienia. Dzięki dużej ilości włókien, gruntownie 
usuwa płytkę nazębną.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  5460 włókien o grubości 0,1 mm.
 ›  Tworzywo CUREN® pochłania mniej wody niż nylon  

i zachowuje odpowiednią sztywność i elastyczność. 
 ›  Włókna ukształtowane w literę  „V” umożliwiają  

dokładne czyszczenie zębów wokół elementów 
aparatu ortodontycznego.

Oral-B Super Floss Mint  
nić dentystyczna 50 odc.

Nić dentystyczna składająca się z 3 części. Polecana 
szczególnie osobom z aparatami ortodontycznymi. 
Opakowanie zawiera 50 odcinków nici jednakowej 
długości. 

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Usztywniony koniec ułatwia wprowadzenie nici 

w przestrzenie międzyzębowe i pomiędzy zęby 
a elementy aparatu stałego.

 ›  Puszysta, rozszerzająca się część nici czyści miejsca 
wokół zamków aparatu i przestrzenie międzyzębowe.

 ›  Standardowy odcinek nici usuwa płytkę nazębną 
gromadzącą się poniżej linii dziąseł.

 ›  Przyjemny, miętowy smak.

Feelo Ortho Kit zestaw ortodontyczny

Osiem praktycznych produktów do higieny jamy ustnej dla osób 
z aparatem ortodontycznym. Zestaw jest zapakowany w małą, 
poręczną kosmetyczkę. Zawiera 3 rodzaje szczoteczek (ortodontyczna, 
składana i międzyzębowa), nić dentystyczną, przewleczki do nici 
dentystycznej, wosk ortodontyczny, lusterko i klepsydrę. 

5905279935587  Feelo Ortho Kit zestaw ortodontyczny n

5905279935594  Feelo Ortho Kit zestaw ortodontyczny  n

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Idealny na start. Możliwość przetestowania aż 8 produktów.
 ›  Lekki, poręczny. Możesz mieć go zawsze przy sobie.
 ›  2 kolory: żółty i niebieski.

ZESTAW 

NA START

9000002211  CURAPROX CS 5460 Ortho szczoteczka manualna     folia 

7612412700077 CURAPROX CS 5460 Ortho szczoteczka manualna     blister 4103330017369 Oral-B Super Floss Mint nić dentystyczna                                                    50 odc.

Feelo Ortho Soft szczoteczka ortodontyczna

Szczoteczka ortodontyczna z miękkimi, wysokiej jakości  
włóknami. Odpowiednio wyprofilowana, trwała i wyjątkowo 
delikatna dla dziąseł. 

Najważniejsze cechy produktu:
 › 3400 włókien o średnicy 0,15 mm.
 › Dzięki wycięciu w środku szczoteczka dopasowuje się  

do aparatu ortodontycznego.
 › Odbarwiające się włókna wskaźnikowe sygnalizują moment, 

kiedy należy wymienić szczoteczkę. 
 › Nakładka ochronna chroni przed zabrudzeniem.
 › Rączka w 25% z odnawialnych włókien roślinnych.

5905279935730  Feelo Ortho Soft szczoteczka ortodontyczna 1 szt.
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Alfa Implant płyn

Łagodny płyn o naturalnym, miętowym smaku. Zalecany do stosowania  
bezpośrednio przed i po zabiegach implantacji lub usuwania zęba.  
Odpowiedni w przypadku leczenia chirurgicznego chorób przyzębia  
oraz infekcji jamy ustnej, a także do codziennej profilaktyki.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Ekstrakty z szałwii, kory dębu, rumianku i siemienia lnianego  

mają działanie łagodzące.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.
 ›  Arnika łagodzi podrażnienia i obrzęki.

5907437022092  Alfa Implant płyn  200 ml

KIN OrthoKIN Strawberry Mint płyn

Truskawkowo-miętowy płyn ortodontyczny zapewnia ochronę zębów  
i dziąseł. Hamuje rozwój bakterii, ogranicza powstawanie chorób dziąseł 
i remineralizuje szkliwo.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (500 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby 

przed próchnicą.
 › Chlorek cetylopirydyny pomaga w redukcji płytki nazębnej.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 chronią i wzmacniają dziąsła.
 ›  Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia śluzówki jamy ustnej.

8470001508232 KIN OrthoKIN Strawberry Mint płyn  500 ml

KIN OrthoKIN Strawberry Mint pasta

Truskawkowo-miętowa pasta do zębów do codziennej higieny jamy ustnej.  
Idealna do stosowania u osób z aparatami ortodontycznymi stałymi 
i ruchomymi. Hamuje powstawanie płytki nazębnej oraz chroni  
przed próchnicą. Wspomaga gojenie się podrażnień śluzówki  
i wzmacnia dziąsła.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) pomaga w remineralizacji  

szkliwa i chroni zęby przed próchnicą.
 › Chlorek cetylopirydyny pomaga w redukcji płytki nazębnej.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 chronią i wzmacniają dziąsła.

8470001508249  KIN OrthoKIN Strawberry Mint pasta  75 ml

KIN OrthoKIN Mint płyn

Miętowy płyn do płukania jamy ustnej o potrójnym działaniu: chroni zęby, 
dziąsła i aparat. Dociera do trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie 
międzyzębowe i okolice zamków aparatu ortodontycznego.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (226 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby 

przed próchnicą.
 ›  Chlorheksydyna (0,06%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Jony cynku przeciwdziałają powstawaniu przebarwień na zębach.
 ›  Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia śluzówki jamy ustnej.

8470001815378 KIN OrthoKIN Mint płyn  500 ml

KIN OrthoKIN Mint pasta

Płynna, żelowa pasta do zębów o działaniu przeciwpróchniczym dla osób 
noszących aparat ortodontyczny. Zapewnia ochronę dziąseł, zapobiega 
powstawaniu przebarwień i tworzeniu się próchnicy. Pomaga  
w odpowiednim czyszczeniu zamków wokół aparatu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (1000 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa  

i chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Chlorheksydyna (0,08%) ma silne działanie bakteriobójcze.
 ›  Jony cynku przeciwdziałają powstawaniu przebarwień na zębach.
 ›  Konsystencja pasty dociera do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej.

8470003765664  KIN OrthoKIN Mint pasta  75 ml

Alfa Piana

Piana pozabiegowa skierowana do osób będących przed oraz po 
zabiegach implantacji lub usunięcia zęba. Zalecana także podczas leczenia 
chirurgicznego chorób przyzębia oraz w przypadku stanów zapalnych,  
infekcji jamy ustnej i aft.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Ekstrakty z szałwii, kory dębu, rumianku i siemienia lnianego mają  

działanie łagodzące.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych, neutralizuje mikroflorę   

w jamie ustnej.
 ›  Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie podrażnia śluzówki jamy ustnej.

5907437022207  Alfa Piana  100 ml



83

VITIS Orthodontic pasta

Jabłkowo-miętowa pasta do zębów dla osób noszących  
aparat ortodontyczny. Zabezpiecza przed powstawaniem   
nieprzyjemnego zapachu z ust i pomaga w utrzymaniu aparatu 
ortodontycznego w czystości.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (1450 ppm F) pomaga w remineralizacji  

szkliwa i chroni zęby przed próchnicą.
 ›  Chlorek cetylopirydyny (0,05%) pomaga w redukcji płytki nazębnej.
 ›  Aloes (0,126%) i alantoina (0,10%) wzmacniają dziąsła.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.

8427426015364 VITIS Orthodontic pasta  100 ml

VITIS Orthodontic płyn

Jabłkowo-miętowy, ortodontyczny płyn do płukania jamy ustnej.  
Pozwala na skuteczną higienę i ochronę zębów osobom  
z aparatem ortodontycznym.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (226 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa  

i chroni zęby przed próchnicą.
 › Chlorek cetylopirydyny (0,05%) pomaga w redukcji płytki nazębnej.
 ›  Aloes (0,05%) i alantoina (0,10%) wzmacniają dziąsła.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.
 ›  Nie zawiera alkoholu, zatem nie podrażnia śluzówki jamy ustnej.

8427426046757  VITIS Orthodontic płyn  500 ml

VITIS Orthodontic szczoteczka manualna

Szczoteczka stworzona z myślą o osobach z aparatami 
ortodontycznymi. Posiada specjalnie wyprofilowane włosie, 
umożliwiające dotarcie do trudno dostępnych miejsc.  
Usuwa płytkę bakteryjną, resztki jedzenia i osad nazębny.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Profil szczoteczki w kształcie litery „V” umożliwia  

równoczesne czyszczenie zębów, dziąseł i aparatu 
ortodontycznego.

 ›  Wygodna rączka pozwala na komfortowe szczotkowanie, 
bez ryzyka wyślizgnięcia się szczoteczki z ręki. 

 ›  Dostępna w różnych wariantach kolorystycznych.

8427426012080 VITIS Orthodontic szczoteczka manualna 1 szt.
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SUNSTAR GUM Ortho płyn

Remineralizujący płyn do płukania jamy ustnej dla osób z aparatem  
ortodontycznym. Zapobiega powstawaniu próchnicy oraz wzmacnia zęby  
od korzenia po szkliwo. Wzmacnia dziąsła i wspomaga gojenie się podrażnień 
śluzówki. Czyści i chroni miejsca trudnodostępne w jamie ustnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (250 ppm F) w połączeniu  

z izomaltem skutecznie wzmacnia szkliwo zęba.
 ›  Chlorek cetylopirydyny pomaga w redukcji płytki nazębnej.
 ›  Witamina E i prowitamina B5 chronią i wzmacniają dziąsła.

0070942304801  SUNSTAR GUM Ortho 3090 płyn 300 ml

SUNSTAR GUM Denture Brush 
szczoteczka do protez

Szczoteczka do czyszczenia i pielęgnacji protez oraz ruchomych aparatów orto-
dontycznych. Oczyszcza protezy oraz aparaty nie powodując ich uszkodzeń.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Elastyczne włosie z nylonu dopasowuje się do powierzchni  

protezy i zapewnia dokładniejsze czyszczenie.
 ›  Mniejsza, stożkowa główka daje możliwość czyszczenia  

trudno dostępnych miejsc.
 ›  Gumowa rękojeść pozwala na pełną kontrolę szczoteczki  

w trakcie pielęgnacji protezy.

0070942502016  SUNSTAR GUM Denture Brush 201 szczoteczka do protez 1 szt.

SUNSTAR GUM Ortho Travel  
szczoteczka manualna

Podróżna szczoteczka ortodontyczna z możliwością składania. Posiada 
włosie wyprofilowane w kształt litery „V”, z myślą o osobach noszących aparat 
ortodontyczny.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Wentylowana nasadka służy jako uchwyt oraz jako schowek dla szczoteczki.
 ›  Dzięki niewielkim rozmiarom, po złożeniu nadaje się  

w podróż jak również do pracy.
 ›  Posiada opatentowane antybakteryjne włosie DomeTrim®.

0070942501255  SUNSTAR GUM Ortho Travel 125 szczoteczka manualna 1 szt.

SUNSTAR GUM Ortho pasta

Pasta do zębów zwalczająca próchnicę oraz przeciwdziałająca powstawaniu 
podrażnień w jamie ustnej. Wzmacnia szkliwo oraz zapobiega tworzeniu się 
przebarwień na zębach. Ma konsystencję żelu w celu łatwiejszego rozprowa-
dzania wokół aparatu ortodontycznego.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Fluorek sodu (1490 ppm F) w połączeniu  

z izomaltem skutecznie wzmacnia szkliwo zęba.
 ›  Chlorek cetylopirydyny pomaga w redukcji płytki nazębnej.
 ›  Bisabolol, ekstrakt z imbiru, aloes i witamina E mają działanie łagodzące.

0070942304795 SUNSTAR GUM Ortho 3080 pasta 75 ml

SUNSTAR GUM Ortho Wax  
wosk ortodontyczny

Wosk ortodontyczny do znoszenia dyskomfortu podczas noszenia aparatu 
ortodontycznego. Zabezpiecza ostre elementy aparatu, aby nie powodowały 
podrażnienia śluzówki jamy ustnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Przynosi ulgę i zmniejsza odczuwanie bólu przy podrażnieniach.
 ›  Paski wosku są miękkie i plastyczne, co ułatwia aplikację.
 › Paski występują w wersji miętowej lub bezzapachowej.
 › Do każdego opakowanie dołączone jest pudełko z lusterkiem.

0070942507233  SUNSTAR GUM Ortho Wax 723 wosk ortodontyczny bezzapachowy 1 szt.

0070942507240  SUNSTAR GUM Ortho Wax 724 wosk ortodontyczny miętowy 1 szt. 

SUNSTAR GUM Ortho  
szczoteczka manualna

Szczoteczka do pielęgnacji zębów leczonych ortodontycznie. Wytrzymałe  
włókna ukształtowane w literę „V” umożliwiają dokładne czyszczenie zębów 
wokół elementów aparatu ortodontycznego: klamr, zamków i łuków.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Krótsze włosie do usuwania resztek pokarmów z aparatu  

ortodontycznego oraz dłuższe, czyszczące powierzchnię zębów.
 ›  Wygodny uchwyt na kciuk oraz gumowa rączka  

poprawiają wygodę szczotkowania.

0070942501248  SUNSTAR GUM Ortho 124 szczoteczka manualna 1 szt.
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Fittydent Sensitive klej do protez

Delikatny klej do protez w postaci kremu dla osób z nadwrażliwością zębów 
i dziąseł. Zapobiega przesuwaniu i ześlizgiwaniu się protezy. Przynosi  
komfort na dłuższy czas przy jedzeniu, piciu, a nawet uśmiechaniu się.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Wodoodporny, odporny na działanie śliny i  płynów do płukania. 
 ›  Aloes wzmacnia dziąsła oraz łagodzi podrażnienia  

związane z noszeniem protezy.
 ›  Balsamowiec mirra zapobiega powstawaniu 

stanów zapalnych dziąseł.

9002240001343 Fittydent Sensitive klej do protez  40 g

Fittydent klej do protez

Klej do protez dla osób noszących zarówno górne, jak i dolne protezy.  
Klej jest nierozpuszczalny w wodzie, dzięki czemu jest odporny na działanie 
śliny i płynów.  Zapobiega przesuwaniu i ześlizgiwaniu się protezy.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Tworzy mocne połączenie pomiędzy protezą i dziąsłem.
 ›  Nie powoduje przykrych doznań smakowych.
 ›  Opatentowana receptura nierozpuszczalna w wodzie.

9002240001022  Fittydent klej do protez  40 g

Fittydent tabletki do czyszczenia  
aparatów i protez

Tabletki do czyszczenia aparatów ortodontycznych ruchomych 
(zdejmowanych), a także protez częściowych i całkowitych oraz 
protez szkieletowych. Utrzymują aparaty i protezy w higienicznym 
stanie, jednocześnie zapewniając uczucie świeżości.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Posiadają odpowiednie pH, bezpieczne dla metalowych części 

czyszczonych elementów.
 ›  Substancje czyszczące wraz z tlenem, powstającym w roztworze 

wodnym, docierają do trudno dostępnych miejsc.

9002240009011  Fittydent tabletki do czyszczenia 32 szt.

Fittydent podkładki pod protezy

Obustronnie klejące podkładki pod protezy dolne zapewniają silne 
połączenie dolnych protez z dziąsłami, nawet w najtrudniejszych 
przypadkach. Są wodoodporne, w związku z tym środowisko  
wilgotne nie wpływa na ich działanie.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Nierozpuszczalne w wodzie.
 ›  Zalecane także dla osób ze zbyt wąską lub płaską żuchwą.

9002240001138  Fittydent podkładki pod protezy  15 szt.

Elgydium Clinic X Ortho szczoteczka manualna

Szczoteczka manualna o średniej miękkości zaprojektowana z myślą o osobach noszących 
aparaty ortodontyczne. Posiada elastyczną, ergonomiczną rączkę oraz nakładkę  
chroniącą główkę.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Opatentowane ułożenie włókien zewnętrznych w kształcie litery „X” pozwala  

skuteczniej usunąć płytkę nazębną.
 ›  Krótsze i mocniejsze włókna wewnętrzne dokładniej  

czyszczą zamki i pierścienie aparatu.

3577056009532 Elgydium Clinic X Ortho szczoteczka manualna 1 szt.

Elgydium Clinic X Orthopocket szczoteczka manualna

Podróżna szczoteczka manualna o średniej miękkości, dla osób z aparatem ortodontycznym. 
 Szczoteczka jest składana, dzięki czemu można ją zawsze mieć przy sobie.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Opatentowane ułożenie włókien zewnętrznych  

w kształcie litery „X” pozwala skuteczniej usunąć płytkę nazębną.
 ›  Krótsze i mocniejsze włókna wewnętrzne  

dokładniej czyszczą zamki i pierścienie aparatu.
 ›  Dzięki niewielkim rozmiarom, po złożeniu nadaje się do zabrania w podróż i do pracy.

3577057054333  Elgydium Clinic X Orthopocket szczoteczka manualna 1 szt.
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Falcon silikon ortodontyczny

Bezzapachowy silikon ortodontyczny zmniejszający dyskomfort podczas  
noszenia aparatu ortodontycznego. Zabezpiecza śluzówkę jamy ustnej  
przed ostrymi elementami aparatu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Przynosi ulgę i zmniejsza odczuwanie bólu  

przy podrażnieniach.
 ›  Dobrze znosi wysokie temperatury.
 ›  Praktyczne, zamykane opakowanie.
 ›  Każdy plaster silikonu podzielony jest na 5 listków.

0000000481 Falcon silikon ortodontyczny  1 szt.

Falcon ElastoMax Uno ligatury

Elastyczne gumki ortodontyczne podtrzymujące łuk aparatu  
ortodontycznego w szczelinie zamka. Chronią aparat przed wypadnięciem  
oraz przesunięciem.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Wykonane z wysokiej jakości materiału.
 ›  Dostępne w wersji kolorowej oraz przezroczystej.
 ›  Kolor odporny na blaknięcie.

9000002761 Falcon ElastoMax Uno ligatury przezroczyste 26 szt. 

9000002339  Falcon ElastoMax Uno ligatury  kolorowe 26 szt. 

Falcon PlakSmacker szczoteczka manualna

Szczoteczka ortodontyczna z dodatkową szczoteczką międzyzębową. Włosie 
szczoteczki ukształtowane jest w literę „V”, co umożliwia dokładne czyszczenie 
zębów wokół elementów aparatu ortodontycznego:  klamr, zamków i łuków.

Najważniejsze cechy produktu:

 ›  Podział na dłuższe włosie zewnętrzne i krótsze wewnętrzne  
w szczoteczce ortodontycznej pozwala na dużą dokładność czyszczenia.

 ›  Szczoteczka międzyzębowa z twardszym włosiem umożliwia  
dodatkowe doczyszczenie zamków i przestrzeni międzyzębowych.

0000000590 Falcon PlakSmacker szczoteczka manualna 1 szt.

L’Angelica Rapident  
tabletki do czyszczenia protez

Tabletki musujące do czyszczenia protez i ruchomych aparatów ortodon- 
tycznych. Usuwają osad i resztki pokarmowe. Przeciwdziałają osadzaniu się 
bakterii oraz zapewniają długotrwałą świeżość.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Zielone jabłuszko i soda eliminują osad i przebarwienia.
 ›  Szałwia zwalcza bakterie oraz zapobiega formowaniu się  

płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego.
 ›  Mięta daje przyjemne uczucie świeżości.

8017331043479 L’Angelica Rapident tabletki do czyszczenia protez  32 szt.

Falcon wosk ortodontyczny

Wosk ortodontyczny zmniejszający dyskomfort podczas noszenia aparatu 
ortodontycznego. Zabezpiecza śluzówkę jamy ustnej przed ostrymi  
elementami aparatu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Przynosi ulgę i zmniejsza odczuwanie bólu przy podrażnieniach.
 › Praktyczne, zamykane opakowanie.
 ›  Dostępny w wersji bezzapachowej oraz licznych wariantach  

zapachowych, m.in. jabłko, wiśnia, mięta, cynamon, wanilia.

0000000163 Falcon wosk ortodontyczny bezzapachowy 1 szt.

0000000268 Falcon wosk ortodontyczny zapachowy  1 szt.

Falcon Schönherra płytka przedsionkowa

Płytka przedsionkowa wykorzystująca naturalną siłę mięśni twarzy do poprawy 
wad zgryzu. Odzwyczaja dziecko od nawyku ssania smoczka, palca lub warg. 
Stosowana w terapii dzieci z zaburzeniami mowy.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Zapewnia warunki rozwoju prawidłowego zgryzu dziecka.
 ›  Dostępna w trzech rozmiarach: dla dzieci poniżej 3 lat,  

w wieku 3-5 lat oraz 5-7 lat.

0000002088 Falcon Schönherra  rozmiar 1, poniżej 3 lat 1 szt.

0000002089  Falcon Schönherra  rozmiar 2, 3-5 lat 1 szt.

0000002090 Falcon Schönherra  rozmiar 3, 5-7 lat 1 szt.



Szybciej, łatwiej, lepiej
Utrzymanie idealnej higieny stałego aparatu ortodontycznego  
to nie łatwe zadanie. Zwykle jego czyszczenie zajmuje dużo czasu  
i wymaga dużej wprawy. Na szczęście dzięki szczoteczkom sonicznym  
i irygatorowi przenośnemu SEYSSO pielęgnacja aparatu  
to przyjemność. Wyprofilowane w kształt litery „V” włókna końcówki  
do szczoteczek sonicznych SEYSSO Oxygen Ortho bez trudu  
doczyszczą zęby w okolicy zamków. Natomiast końcówki do irygatora 
SEYSSO Oxygen Orthodontic, dzięki skupionemu pęczkowi włókien  
na końcu, szybko i dokładnie pozbędą się resztek pokarmowych  
z pomiędzy elementów aparatu. Możesz zapomnieć o szczoteczkach 
międzyzębowych, jednopęczkowych, wykałaczkach, niciach i innych 
nieporęcznych akcesoriach ortodontycznych!

www.seysso.pl

Więcej informacji o produktach Ì str. 56 i str. 72



 › FEELO

 › SEYSSO

 › ROCS

 › CURAPROX

 › BIOREPAIR

 › ELGYDIUM

 › SUNSTAR GUM

 › JACK N'JILL

 › HUMBLE

PRODUKTY   
DLA DZIECI

O higienę jamy ustnej dziecka warto 
zadbać jeszcze zanim zacznie ono 
ząbkować. Delikatna pielęgnacja 
dziąseł i języka u niemowlęcia pozwala 
przyzwyczaić je do późniejszych zabiegów 
profilaktycznych przeprowadzanych 
w domu i u dentysty.

Nie powinno się zaniedbywać również 
higieny zębów mlecznych. Mimo,  
że z czasem wypadają, tworząca się na nich 
próchnica łatwo przenosi się na zęby stałe.

Produkty do higieny jamy ustnej dla dzieci 
są dopasowane do potrzeb poszczególnych 
grup wiekowych. W wyrabianiu 
prawidłowych nawyków mycia zębów 
pomagają miękkie, kolorowe szczoteczki 
i pasty o przyjemnych, owocowych smakach. 
Dla młodszych dzieci, nie kontrolujących 
odruchu połykania, powstały pasty bez 
fluoru lub zawierające jego niższe stężenie. 
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Feelo Kids RaspberryLand pasta 3+

Pasta RaspberryLand ma pyszny malinowy smak i zapewnia świetną 
ochroną zębów. Posiada kompleks enzymów  (laktoperoksydaza  
i oksydaza glukozy), który wspomaga naturalny system ochronny  
zawarty w ślinie. Działanie ochronne dodatkowo wzmacnia zawarty 
w niej fluor (500 ppm F-) oraz ksylitol. Pasta zawiera także aloes, który 
łagodzi podrażnienia. Jest idealna dla dzieci od trzeciego roku życia. 

Najważniejsze cechy produktu:
 › Kompleks enzymów zapewnia ochronę zębów.
 › Aloes łagodzi podrażnienia.
 › Fluor (500 ppm F-) wzmacnia szkliwo
 › Ksylitol reguluje pH jamy ustnej.

5905279935747 Feelo Kids RaspberryLand pasta 3+ 50 ml

Feelo Kids ExtraSoft szczoteczka manualna 3+

Szczoteczka Feelo posiada miękkie, zaokrąglone na końcach włókna, 
które świetnie usuwają płytkę bakteryjną i jednocześnie delikatnie  
masują dziąsła. To idealna propozycja dla dzieci powyżej trzeciego roku 
życia. Włókna mają średnicę 0,12 mm i są równo ścięte, co sprawia,  
że są jeszcze delikatniejsze. Szczoteczka bardzo dobrze trzyma się  
w dłoni i przykuwa uwagę maluchów żywymi kolorami. Do wyboru są 
cztery kolory rączki; malinowy, turkusowy, granatowy i żółty.  

Najważniejsze cechy produktu:
 › Twardość włosia: bardzo miękkie
 › Włókna o średnicy 0,12 mm.
 › Równo ścięte włókna zapewniają delikatność dla dziąseł.
 › Antypoślizgowa rączka.
 › Rączka w 25% z odnawialnych włókien roślinnych.

5905279935761 Feelo Kids ExtraSoft szczoteczka manualna 3+  1 szt.
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SEYSSO Baby Penguin  
szczoteczka soniczna 0–3 lat

Szczoteczka  soniczna na baterię, zaprojektowana z myślą 
o dzieciach w wieku do trzech lat. Ułatwia rodzicom mycie 
zębów oraz dziąseł dziecka i pomaga dzieciom od najmłod-
szych lat wykształcić prawidłowe nawyki związane z higieną 
jamy ustnej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  16 000 ruchów włókien na minutę zapewnia delikatne 

i efektywne czyszczenie zębów i dziąseł.
 ›  Podświetlana końcówka pomaga w dokładniejszym myciu  

i przyciąga uwagę dziecka.
 ›  2-minutowy Baby Timer pomaga w przestrzeganiu czasu 

mycia zębów.
 ›  Lekka i ergonomiczna rękojeść.
 ›  Bateria oraz dwie końcówki dla dzieci w wieku 0-18  

i 18 -36 miesięcy w zestawie.

5905279935488 SEYSSO Baby Penguin  1 szt. 
 szczoteczka soniczna 0–3 lat

SEYSSO Baby Tot  
końcówki wymienne 18-36 mies.

Końcówki do szczoteczki sonicznej SEYSSO Baby Penguin. 
Posiadają zaokrągloną główkę w idealnej wielkości  
dla dzieci  w wieku od 18 do 36 miesięcy. Delikatnie 
i dokładnie czyszczą zęby i dziąsła dziecka zapobiegając 
powstawaniu próchnicy.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Mała główka o zaokrąglonym kształcie.
 ›  Cienkie, miękkie włókna o wysokiej trwałości.

5905279935501  SEYSSO Baby Tot końcówki  2 szt. 
wymienne 18-36 mies. 

SEYSSO Baby Newborn  
końcówki wymienne 0-18 mies.

Końcówki do szczoteczki sonicznej SEYSSO Baby Penguin. 
Posiadają zaokrągloną główkę w idealnej wielkości  
dla dzieci w wieku od 0 do 18 miesięcy. Bardzo delikatnie 
czyszczą zęby i masują dziąsła dziecka przyspieszając  
ich regenerację podczas ząbkowania.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Bardzo mała główka o zaokrąglonym kształcie.
 ›  Cienkie, miękkie włókna o wysokiej trwałości.

5905279935495   SEYSSO Baby Newborn końcówki 2 szt. 
wymienne 0-18 mies.

BESTSELLER
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R.O.C.S. PRO Baby pasta 0-3 lat

Bezpieczna pasta dla najmłodszych o łagodnym, słodkawym smaku. 
Może być stosowana już od pierwszego ząbka. Chroni przed próch- 
nicą i zapaleniem dziąseł. Posiada właściwości remineralizujące.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Ksylitol (10%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.
 ›  Wapń, magnez i fosfor remineralizują i wzmacniają szkliwo zębów.
 ›  Hipoalergiczna, aż 98,5% naturalnych składników.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, parabenów, środków konserwujących, 

sztucznych barwników ani substancji zapachowych.

4607034472504 R.O.C.S. PRO Baby pasta 0-3 lat  35 ml

R.O.C.S. Baby pasty 0-3 lat

Bezpieczne pasty z wyciągiem z rumianku lub kwiatu lipy. Chronią zęby 
przed próchnicą. Łagodzą stany zapalne towarzyszące ząbkowaniu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Wyciąg z kwiatu lipy koi ból dziąseł podczas ząbkowania.
 ›  Wyciąg z rumianku ma działanie przeciwzapalne.
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 › Alginaty, z morskich wodorostów łagodzą podrażnienia.
 ›  Bezpieczna, hipoalergiczna formuła.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, parabenów, środków konserwujących.

4607034471590  R.O.C.S. Baby Camomile pasta 0-3 lat             Rumianek  35 ml

4607034470531  R.O.C.S. Baby Lime Blossom pasta 0-3 lat      Kwiat lipy 35 ml

R.O.C.S. Baby Extra Soft 0-3 lat  
szczoteczka manualna

Bardzo miękka szczoteczka dla dzieci  
i niemowląt. Posiada gęste włosie i wygodną 
rączkę, która może służyć jako gryzak. Szeroki, 
łezkowaty kształt rączki zapobiega zbyt  
głębokiej penetracji szczoteczki w jamie  
ustnej dziecka.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Miękkie, trzykrotnie polerowane i gęste włók-

na delikatnie czyszczą zęby i dziąsła dziecka.
 › Rączka-gryzak z bezpiecznego plastiku  

o różnorodnej strukturze.
 › Chroni dziecko przed zakrztuszeniem.

4607152730333  R.O.C.S. Baby Extra Soft 0-3 lat 1 szt. 
szczoteczka manualna 

R.O.C.S. PRO Baby Extra Soft 0-3 lat  
szczoteczka manualna

Bardzo miękka i gęsta szczoteczka dla dzieci i niemowląt. Jej włosie  
ma unikalny, trójkątny przekrój, co zwiększa skuteczność usuwania 
płytki bakteryjnej. Rączka zapobiega zbyt głębokiej penetracji 
 szczoteczki w jamie ustnej dziecka i może służyć jako gryzak. 

Najważniejsze cechy produktu:
 › Trójkątny przekrój włosia zapewnia doskonałe czyszczenie  

zębów dziecka.
 › Rączka-gryzak z bezpiecznego plastiku o różnorodnej strukturze.
 › Chroni dziecko przed zakrztuszeniem.

4607152730463 R.O.C.S. PRO Baby Extra Soft 0-3 lat szczoteczka manualna  1 szt.
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R.O.C.S. Kids pasty 3-7 lat

Pasty stworzone dla dzieci, które nie kontrolują odruchu połykania 
lub nie mogą stosować fluoru. Wzmacniają szkliwo i działają 
przeciwpróchniczo.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Ksylitol (12%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.
 ›  Wapń, magnez i fosfor remineralizują i wzmacniają szkliwo zębów.
 ›  Stopień ścieralności szkliwa: 45 RDA.
 ›  Nie zawierają fluoru, SLS.

4607034472092  R.O.C.S. Kids Barberry pasta 3-7 lat      Berberys  35 ml

4607034470715  R.O.C.S. Kids FruityCone pasta 3-7 lat   Owocowy rożek  35 ml

R.O.C.S. Kids pasty 4-7 lat

Pasty dla dzieci w atrakcyjnych smakach. Chronią szkliwo przed próchnicą,  
wspomagają remineralizację szkliwa.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Kompleks AMIFLUOR®, zawierający ksylitol (10%) i aminofluorek  

(500ppm F), zapobiega próchnicy i neutralizuje mikroflorę  
w jamie ustnej.

 ›  Stopień ścieralności szkliwa: 45 RDA.
 ›  Nie zawierają SLS.

4607034470876 R.O.C.S. Kids Bubble Gum pasta 4-7 lat  Guma balonowa    35 ml

4607034470524 R.O.C.S. Kids Citrus Rainbow pasta 4-7 lat Cytrusowo waniliowa    35 ml

4607034470517 R.O.C.S. Kids Summer Swirl pasta 4-7 lat Truskawkowo malinowa  35 ml

SLS (laurylosiarczan sodu) 
to jeden z najczęściej spotykanych 
detergentów w pastach do zębów. 
Jego zadaniem jest rozpuszczanie 
tłuszczy oraz wytwarzanie piany, 
która przez wiele osób mylnie 
uważana jest za oznakę wysokiej 
skuteczności pasty. Niestety 
SLS ma szereg niepożądanych 
właściwości – podrażnia i wysusza 
śluzówkę, powodując afty 
i przyczyniając się do powstawania 
nieprzyjemnego zapachu z jamy 
ustnej. Dlatego wielu producentów 
wysokiej jakości past do zębów 
rezygnuje ze stosowania SLS 
w swoich produktach, zastępując 
go bezpieczniejszymi składnikami. 

 CZY WIESZ, ŻE?
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R.O.C.S. Teens pasty 8-18 lat

Pasty do zębów dla dzieci i nastolatków. Wzmacniają szkliwo,  
chroniąc zęby przed szkodliwym działaniem bakterii próchniczych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Kompleks AMIFLUOR®, zawierający ksylitol (10%) i aminofluorek  

(900ppm F), zapobiega próchnicy i neutralizuje mikroflorę  
w jamie ustnej.

 ›  Stopień ścieralności szkliwa: 39 RDA.
 ›  Nie zawierają SLS.

4607034471903  R.O.C.S. Teens Cola & Lemon pasta 8-18 lat Cola & Cytryna  60 ml

4607034471910  R.O.C.S. Teens Wild Strawberry pasta 8-18 lat  Poziomka  60 ml

4607034473952 R.O.C.S. Teens Chocolate Mousse pasta 8-18 lat Mus Czekoladowy  60 ml

R.O.C.S. BIO Junior pasty 6-12 lat

Naturalne pasty do zębów dla dzieci o bardzo kuszących smakach, takich jak  
np. czekolada i karmel. Skutecznie chronią zęby przed próchnicą i wzmacnia  
szkliwo zębów mlecznych oraz pierwszych zębów stałych.

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Ksylitol (12%) wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych, 

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.
 ›  Ekstrakt z kory topoli osikowej zapewnia ochronę dziąsłom.
 ›  Kompleks Mineralin wzmacnia szkliwo.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS.

4607034474355 R.O.C.S. BIO Junior Berry Mix pasta 6-12 lat Mieszanka Jagód 60 ml 

4607034474195 R.O.C.S. BIO Junior Chocolate & Carmel pasta 6-12 lat Czekolada Karmel 60 ml 

4607034474584 R.O.C.S. BIO Junior Fruity Rainbow pasta 6-12 lat Owocowa Tęcza 60 ml
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CURAPROX CK CURAKID Super Soft 
szczoteczka manualna

Wyjątkowo miękka i bezpieczna szczoteczka, do stosowania już od pierwszego 
ząbka. Posiada 4260 cienkich, gęsto ułożonych włókien z tworzywa CUREN®. 
Główka szczoteczki jest pokryta gumą, która chroni jamę ustną dziecka przed 
zranieniem. Wygodna stopka pozwala na postawienie szczoteczki w pozycji 
pionowej.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  4260 włókien o średnicy 0,1 mm.
 ›  Tworzywo CUREN® pochłania mniej wody niż nylon, 

zachowując odpowiednią sztywność i elastyczność.
 ›  Antypoślizgowa, łatwa w utrzymaniu rączka. 
 ›  3 kolory: różowy, zielony i niebieski.

7612412426007  CURAPROX CK CURAKID Super Soft szczoteczka manualna 1 szt.

CURAPROX  CS 7600 SMART Ultra Soft  
szczoteczka manualna

Miniaturowa wersja szczoteczek CURAPROX dla dorosłych. Ultra miękka,  
posiada 7600 bardzo cienkich (0,08 mm) gęsto ułożonych włókien  
z tworzywa CUREN®. Skutecznie i delikatnie czyści zęby z płytki nazębnej.  
Dedykowana dzieciom powyżej 5 roku życia i dorosłym.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  7600 włókien o grubości 0,08 mm.
 ›  Tworzywo CUREN® pochłania mniej wody niż nylon,  

zachowując odpowiednią sztywność i elastyczność.
 ›  Mała główka szczoteczki.
 ›  Wygodna rączka.

7612412423020  CURAPROX CS SMART Ultra Soft szczoteczka manualna     blister 1 szt. 

9000002447 CURAPROX CS SMART Ultra Soft szczoteczka manualna     folia  1 szt. 

Biorepair Junior pasta 7-14 lat

Chroni przed próchnicą, wzmacnia dziąsła i zęby. Zalecana do remineralizacji  
szkliwa dzieci, np.  w trakcie stosowania aparatów ortodontycznych.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Cząsteczki microRepair® remineralizują szkliwo  

i chronią zęby przed próchnicą.
 ›  Wyciąg z mięty odświeża i działa antyseptycznie.
 ›  Witamina E przyczynia się do utrzymania zdrowych dziąseł.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, parabenów, dwutlenku tytanu i ściernej krzemionki.

8017331054093  Biorepair Junior pasta 7-14 lat 75 ml

Biorepair Junior pasta 0-6 lat

Pasta z wyciągiem z poziomki. Może być stosowana nawet przez niemowlęta.  
Chroni zęby przed próchnicą, wspomaga remineralizację szkliwa i wzmacnia 
dziąsła.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Cząsteczki microRepair® remineralizują szkliwo  

i chronią zęby przed próchnicą.
 ›  Przyjemny owocowy smak.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, parabenów, dwutlenku tytanu  

i ściernej krzemionki.

8017331035634  Biorepair Junior pasta 0-6 lat  50 ml

Elgydium edukacyjna pasta od 7 lat

Edukacyjna pasta do zębów, która pomaga doskonalić technikę szczotkowania. 
Tymczasowo barwi płytkę nazębną na kolor zielony, wskazując miejsca, które 
wymagają doczyszczenia. Zalecana od 7 roku życia.

Najważniejsze cechy produktu: 
 › Specjalistyczna mieszanka barwiąca tymczasowo płytkę nazębną na zielono.
 ›  Fluorinol (1000 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby przed 

próchnicą.
 › Siliglikol (0,5%) tworzy warstwę ochronną na szkliwie i wydłuża działanie fluoru.

3577056020698 Elgydium edukacyjna pasta od 7 lat 50 ml

SUNSTAR GUM Red-Cote tabletki wybarwiające

Tabletki do wybarwiania płytki nazębnej. Idealny sposób na nauczenie dzieci 
prawidłowej higieny jamy ustnej. Tabletki po rozgryzieniu i rozpuszczeniu 
w ustach barwią na czerwono niewidoczną gołym okiem płytkę nazębna. W ten 
sposób wskazują, które miejsca wymagają dokładniejszego szczotkowania.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Wiśniowy smak.
 ›  Łatwe w użyciu.
 › Nauka w formie zabawy.

1234567890661 SUNSTAR GUM Red-Cote 800 tabletki wybarwiające  4 szt.
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Jack N’Jill silikonowa szczoteczka

Szczoteczka wykonana z bezpiecznego, chirurgicznego silikonu. Służy do masa-
żu dziąseł i mycia pierwszych zębów. Przeznaczona dla dzieci w wieku 2-4 lat.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Delikatne wypustki myją zęby  

i masują dziąsła.
 ›  Łatwa w czyszczeniu.
 ›  Opakowanie nie zawiera BPA ani PVC.
 › Nadaje się do recyclingu.

9312657121047 Jack N’Jill silikonowa szczoteczka  1 szt.

Jack N’Jill chusteczki do mycia dziąseł niemowląt

Naturalne chusteczki z bawełny, nasączone ksylitolem. Zapewniają higienę 
jamy ustnej niemowlęcia i wspomagają prawidłowy rozwój pierwszych  
ząbków. Łatwe w użyciu – chusteczkę owijamy wokół palca i przecieramy  
nią delikatnie dziąsła dziecka.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych.
 ›  Higieniczne opakowanie.
 ›  Produkt w pełni biodegradowalny.
 ›  Nie zawierają fluoru, parabenów ani cukru.

9312657110201 Jack N’Jill chusteczki do mycia dziąseł niemowląt  25 szt.

Jack N’Jill BIO kubeczek do płukania zębów

Bezpieczny i trwały kubeczek, wykonany z naturalnych surowców – łusek 
ryżowych i bambusa. Bardzo trwały i lekki. Matowa powierzchnia sprawia, 
że kubeczek nie wyślizguje się z dłoni i jest wygodny dla dziecka. Dostępny 
w dwóch wzorach:  z zielonym dinozaurem lub różowym misiem koala.

Najważniejsze cechy produktu:
 › Nie zawiera BPA, ftalanów i PVC.
 › Produkt w pełni biodegradowalny.
 › Może być myty w zmywarce.

9312657131039  Jack N’Jill BIO Dino kubeczek do płukania zębów 1 szt.

9312657131046  Jack N’Jill BIO Koala kubeczek do płukania zębów 1 szt.

Jack N’Jill pasta

Pasta z naturalnych składników, bez fluoru, w atrakcyjnych owocowych  
smakach. Chroni zęby przed próchnicą i łagodzi stany zapalne dziąseł.  
Może być stosowana  od 6 miesiąca życia. Przyjazna dla środowiska dzięki  
w pełni recyklingowalnemu opakowaniu.

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych,  

neutralizuje mikroflorę w jamie ustnej.
 ›  Nie zawiera fluoru, SLS, parabenów ani cukru.

9312657008010  Jack N’Jill Banana pasta  Bananowa  50 g

9312657010013  Jack N’Jill Blueberry pasta  Borówkowa  50 g

9312657009017 Jack N’Jill Strawberry pasta Truskawkowa  50 g

9312657008027  Jack N’Jill FlavorFree pasta Bezsmakowa  50 g

Jack N’Jill szczoteczka manualna

Biodegradowalna szczoteczka z bardzo miękkim włosiem, delikatna  
dla dziąseł. Można ją stosować od pierwszego ząbka. Rączka wykonana  
ze skrobi kukurydzianej. 

Najważniejsze cechy produktu:
 ›  Bardzo miękkie włosie.
 ›  Wygodna rączka, łatwa w utrzymaniu.
 ›  Nie zawiera BPA ani PVC.

9312657131084  Jack N’Jill Dino szczoteczka manualna   1 szt.

9312657131053  Jack N’Jill Koala szczoteczka manualna   1 szt.

Humble Kids Strawberry pasta 0-6 lat

Naturalna pasta dla dzieci o truskawkowym smaku, w ekologicznej tubce. 
Wzmacnia zęby i chroni je przed próchnicą. Zawiera wyłącznie naturalne skład- 
niki, dzięki czemu jest bezpieczna w przypadku połknięcia. Przyjazna środowisku, 
opakowanie powstało dzięki nowej technologii GreenLeaf. 

Najważniejsze cechy produktu: 
 ›  Ksylitol wstrzymuje rozwój bakterii próchniczych, neutralizuje mikroflorę 

w jamie ustnej. 
 ›  Fluor (500 ppm F) pomaga w remineralizacji szkliwa i chroni zęby  

przed próchnicą.
 ›  Nie zawiera SLS.
 › Ekologiczna tubka.

7350075691584 Humble Kids Strawberry pasta 0-6 lat 75 ml



INDEKS PRODUKTÓW

NAZWA PRODUKTU KOD PRODUKTU STR.

n Alfa Implant płyn  200 ml 5907437022092 82

n Alfa Piana  100 ml 5907437022207 82

n ApaCare Liquid płyn 200 ml 4260149350091 26

n ApaCare Professional Home pasta polerująca 20 ml 4260149350053 26

n ApaCare Remineralizująca pasta 75 ml 4260149350107 26

n ApaCare Repair żel 30 ml 4260149350114 26

n Biorepair Cerato nić dentystyczna 50 m 8017331038826 44

n Biorepair Espandible nić dentystyczna 30 m 8017331058244 44

n Biorepair Junior pasta 0-6 lat  50 ml 8017331035634 94

n Biorepair Junior pasta 7-14 lat 75 ml 8017331054093 94

n Biorepair kuracja remineralizująca szkliwo 50 ml 8017331039571 25

n Biorepair Night pasta 75 ml 8017331020074 25

n Biorepair Plus Parodontgel pasta 75 ml 8017331054345 34

n Biorepair Plus Pełna Ochrona pasta 75 ml 8017331052624 25

n Biorepair Plus Pro White pasta 75 ml 8017331064306 10

n Biorepair Plus Sensitive pasta 75 ml 8017331052648 25

n Biorepair Plus Sensitive płyn 500 ml 8017331029725 25

n Biorepair Spugnoso nić dentystyczna 30 m 8017331058282 44

n Biorepair Ultra Piatto nić dentystyczna 30 m 8017331058268 44

n BlanX Black Activated Charcoal pasta 75 ml 8017331053386 10

n BlanX Med Aktywna Ochrona Szkliwa pasta 100 ml 8017331020388 23

n Blanx O3X nakładki wybielające 10 szt. 8017331065600 11

n Blanx O3X paski wybielające 10 szt. 8017331065624 11

n Blanx O3X pasta 75 ml 8017331065891 11

n BlanX PRO Deep Blue pasta 75 ml 8017331056967 10

n BlanX PRO Glossy Pink pasta 75 ml 8017331056981 10

n BlanX PRO Pure White pasta 75 ml 8017331056943 10

n BlanX Przeciw Osadom pasta 75 ml 8006320054763 10

n BlanX Sensitive pasta 75 ml 8017331037720 23

n BlanX Whitening pasta 75 ml 8017331051474 10

n CURAPROX BeYou Pasta Candy Lover szczoteczka + pasta 90 ml 7612412424683 13

n CURAPROX BeYou Pasta Pure Happiness szczoteczka + pasta 90 ml 7612412424676 13

n CURAPROX BeYou Zestaw szczoteczka + 6 past 6 x 10 ml 7612412425673 13

n CURAPROX CK CURAKID Super Soft szczoteczka manualna 1 szt. 7612412426007 94

n CURAPROX CS 1560 Soft szczoteczka manualna blister 1 szt. 7612412015607 45

n CURAPROX CS 1560 Soft szczoteczka manualna folia  1 szt. 0000002129 45

n CURAPROX CS 3960 Super Soft szczoteczka manualna blister 1 szt. 7612412039603 45

n CURAPROX CS 3960 Super Soft szczoteczka manualna folia 1 szt. 0000002084 45

n CURAPROX CS 5460 Ortho szczoteczka manualna blister 7612412700077 81

n CURAPROX CS 5460 Ortho szczoteczka manualna folia 9000002211 81

n CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczoteczka manualna blister 1 szt. 7612412546002 45

n CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczoteczka manualna blister 3 szt. 7612412540604 45

n CURAPROX CS 5460 Ultra Soft szczoteczka manualna folia 1 szt. 0000001683 45

n CURAPROX CS SMART Ultra Soft szczoteczka manualna  folia 1 szt. 9000002447 94

n CURAPROX CS SMART Ultra Soft szczoteczka manualna blister 1 szt. 7612412423020 94

n CURAPROX Enzycal pasta  Zero 75 ml 7612412422849 23

n CURAPROX Enzycal pasta 1450 ppm 75 ml 7612412070002 23

n CURAPROX Enzycal pasta 950 ppm 75 ml 7612412422443 23

n CURASEPT ADS 100 żel 30 ml 7612412111019 31

n CURASEPT ADS 205 płyn 200 ml 7612412205008 30

n CURASEPT ADS 212 płyn 200 ml 7612412418019 30

n CURASEPT ADS 220 płyn 200 ml 7612412418118 30

n CURASEPT ADS 350 żel 30 ml 7612412130003 31

n CURASEPT ADS 705 pasta 75 ml 7612412705003 30

n CURASEPT ADS 712 pasta 75 ml 7612412120004 30

n CURASEPT ADS 720 pasta 75 ml 7612412423778 30

n CURASEPT ADS 905 płyn 900 ml 1234567899688 30

n CURASEPT ADS 912 płyn 900 ml 1234567899695 30

n CURASEPT ADS 920 płyn 900 ml 0000001565 30

n CURASEPT ADS Implant płyn 200 ml 7612412423709 31

n CURASEPT ADS Perio płyn 200 ml 7612412423716 31

n Dentaid Perio Aid ACTIVE CONTROL 0,05% CHX płyn 150 ml  8427426042001 33

n Dentaid Perio Aid ACTIVE CONTROL 0,05% CHX płyn 500 ml 8427426042018 33

n Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE 0,12% CHX pasta 75 ml 8427426041967 33

n Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE 0,12% CHX płyn 150 ml 8427426041974 33

n Dentaid Perio Aid INTENSIVE CARE 0,12% CHX płyn 500 ml 8427426041998 33

n Elgydium Anti-Plaque Medium szczoteczka manualna 1 szt. 3577056004780 46

n Elgydium Anti-Plaque pasta 75 ml 3577056013850 14

n Elgydium Anti-Plaque Soft szczoteczka manualna 1 szt. 3577056004797 46

n Elgydium Brillance&Care pasta polerująca 30 ml 3577056012860 14

n Elgydium Clinic 15/100 szczoteczka pooperacyjna 1 szt. 3577057054272 46

n Elgydium Clinic 20/100 szczoteczka pooperacyjna 1 szt. 3577057054289 46

n Elgydium Clinic 7/100 szczoteczka pooperacyjna 1 szt. 3577057054265 46

n Elgydium Clinic X Ortho szczoteczka manualna 1 szt. 3577056009532 85

n  Elgydium Clinic X Orthopocket szczoteczka manualna 1 szt. 3577057054333 85

n Elgydium edukacyjna pasta od 7 lat 50 ml 3577056020698 94

n Elgydium Sensitive pasta 75 ml 3577056013829 27

n Elgydium Whitening pasta 75 ml 3577056013003 14

n Eludril Care płyn 500 ml 3577056015007 29

n Eludril Classic płyn  200 ml 3577056014017 29

n Eludril Classic płyn 500 ml 3577056014031 29

n Eludril zestaw pozabiegowy 5905669299015 29

n Elugel żel 40 ml 3577056012150 34

n Falcon ElastoMax Uno ligatury kolorowe 26 szt. 9000002339 86

n Falcon ElastoMax Uno ligatury przezroczyste 26 szt. 9000002761 86

n Falcon PlakSmacker szczoteczka manualna 1 szt. 0000000590 86

n Falcon Schönherra  rozmiar 2, 3-5 lat 1 szt. 0000002089 86

n Falcon Schönherra  rozmiar 3, 5-7 lat 1 szt. 0000002090 86

n Falcon Schönherra rozmiar 1, poniżej 3 lat 1 szt. 0000002088 86

n Falcon silikon ortodontyczny 1 szt. 0000000481 86

n Falcon wosk ortodontyczny bezzapachowy 1 szt. 0000000163 86

n Falcon wosk ortodontyczny zapachowy  1 szt. 0000000268 86

n Feelo Anticaries Jump szczoteczka soniczna 1 szt. 5905279935686 53

n Feelo Anticaries Soft szczoteczka manualna  1 szt. 5905279935723 42

n Feelo Anticaries Twist końcówki  2 szt. 5905279935693 53

n Feelo Kids ExtraSoft szczoteczka manualna 3+  1 szt. 5905279935761 89

n Feelo Kids RaspberryLand pasta 3+ 50 ml 5905279935747 89

n Feelo Ortho Kit zestaw ortodontyczny niebieski 5905279935587 81

n Feelo Ortho Kit zestaw ortodontyczny żółty 5905279935594 81

n Feelo Ortho Soft szczoteczka ortodontyczna 1 szt. 5905279935730 81

n Feelo Perio Chlorhexidine nić dentystyczna 25 m 5905279935358 29

n Feelo Universal Once szczoteczki jednorazowe 100 szt. 5905279935648 42

n Feelo Universal SimpleCase etui na szczoteczkę manualną 1 szt. 5905279935655 42

n Feelo Universal SonicWave końcówki 4 szt. 5905279935600 69

n Feelo Universal TravelCase etui na szczoteczkę elektryczną 1 szt.  szare 5905279935631 53

n Feelo Universal TravelCase etui na szczoteczkę elektryczną 1 szt. czarne 5905279935938 53

n Fittydent klej do protez  40 g 9002240001022 85

n Fittydent podkładki pod protezy 15 szt. 9002240001138 85

n Fittydent Sensitive klej do protez  40 g 9002240001343 85

n Fittydent tabletki do czyszczenia 32 szt. 9002240009011 85

n GC Mi Paste Plus z fluorem Melon 35 ml 0000002029 19

n GC Mi Paste Plus z fluorem Mięta 35 ml 0000001019 19

n GC Mi Paste Plus z fluorem Truskawka 35 ml 0000002030 19

n GC Mi Paste Plus z fluorem Tutti Frutti 35 ml 0000002028 19

n GC Mi Paste Plus z fluorem Wanilia 35 ml 0000002031 19

n GC Tooth Mousse bez fluoru Melon 35 ml 0000001020 19

n GC Tooth Mousse bez fluoru Mięta 35 ml 0000002032 19

n GC Tooth Mousse bez fluoru Truskawka 35 ml 0000002043 19

n GC Tooth Mousse bez fluoru Tutti Frutti 35 ml 0000002034 19

n GC Tooth Mousse bez fluoru Wanilia 35 ml 0000002033 19

n Humble Charcoal pasta  Z aktywnym węglem 75 ml 7350075691515 12

n Humble Cinnamon pasta  Cynamonowa 75 ml 7350075691553 12

n Humble Coconut and Salt pasta  Kokos i sól 75 ml 7350075691577 12

n Humble Fresh Ginger pasta Imbir 75 ml 7350075691560 23

n Humble Fresh Mint pasta Świeża mięta 75 ml 7350075691492 23

n Humble Kids Strawberry pasta 0-6 lat 75 ml 7350075691584 95

n Humble Pink pasta Truskawka 75 ml 7350075691546 23

n Jack N’Jill Banana pasta  Bananowa  50 g 9312657008010 95

n Jack N’Jill BIO Dino kubeczek do płukania zębów 1 szt. 9312657131039 95

n Jack N’Jill BIO Koala kubeczek do płukania zębów 1 szt. 9312657131046 95

n Jack N’Jill Blueberry pasta  Borówkowa  50 g 9312657010013 95

n Jack N’Jill chusteczki do mycia dziąseł niemowląt  25 szt. 9312657110201 95

n Jack N’Jill Dino szczoteczka manualna 1 szt. 9312657131084 95

n Jack N’Jill FlavorFree pasta Bezsmakowa  50 g 9312657008027 95

n Jack N’Jill Koala szczoteczka manualna 1 szt. 9312657131053 95

n Jack N’Jill silikonowa szczoteczka  1 szt. 9312657121047 95

n Jack N’Jill Strawberry pasta Truskawkowa  50 g 9312657009017 95

n KIN Gingival Alpantha 0,12% CHX pasta 75 ml 8470001575890 35

n KIN Gingival Alpantha 0,12% CHX płyn 250 ml 8436026210826 35

n KIN Gingival Alpantha 0,12% CHX płyn 500 ml 8470001575883 35

n KIN OrthoKIN Mint pasta  75 ml 8470003765664 82

n KIN OrthoKin Mint płyn  500 ml 8470001815378 82

n KIN OrthoKin Strawberry Mint pasta  75 ml 8470001508249 82

n KIN OrthoKin Strawberry Mint płyn  500 ml 8470001508232 82

n KIN PerioKIN 0,20% CHX spray 40 ml 8470001896216 35

n KIN PerioKIN 0,20% CHX żel 30 ml 8470001590879 35

n KIN PerioKIN Gums Gencives 0,20% CHX płyn 250 ml 8470003750974 35

n KIN SensiKIN pasta 75 ml 8470002191709 22

n KIN SensiKIN płyn 250 ml 8436026210758 22

n KIN SensiKIN spray 40 ml 8470003789929 22

n KIN SensiKIN żel 15 ml 8470001892904 22

n L'Angelica Natural Whitening pasta 75 ml 8017331049075 14

n L’Angelica Delikatne Dziąsła pasta 75 ml 8017331048979 34

n L’Angelica płyn 500 ml 8017331000069 27

n L’Angelica Rapident tabletki do czyszczenia protez  32 szt. 8017331043479 86

n L’Angelica Wrażliwe Zęby pasta 75 ml 8017331049013 27

n Opalescence PF 10% strzykawki z żelem Miętowy 2x1,2 ml 1234567890494 17

n Opalescence PF 10% strzykawki z żelem Neutralny 2x1,2 ml 1234567890517 17

n Opalescence PF 16% strzykawki z żelem Miętowy 2x1,2 ml 1234567890548 17

n Opalescence PF 16% strzykawki z żelem Neutralny 2x1,2 ml 1234567890524 17

n Opalescence Ultra EZ strzykawka z żelem 1,2 ml 1234567890418 27

n Opalescence Whitening Original pasta 133 g 1234567890210 17

n Opalescence Whitening Original pasta 28 g 1234567890227 17

n Opalescence Whitening Sensitivity Relief pasta 133g 1002762 17



n Opalescence Whitening Sensitivity Relief pasta 28 g 0000002328 17

n Oral-B 3D White końcówki 2 szt. 4210201850441 60

n Oral-B 3D White końcówki 4 szt. 4210201152569 60

n Oral-B Advance Power szczoteczka oscylacyjna na baterie 1 szt. 4210201822356 59

n Oral-B CrossAction końcówki  8+2 szt. 4210201207290 60

n Oral-B CrossAction końcówki 2 szt. 4210201135081 60

n Oral-B CrossAction końcówki 4 szt. 4210201135302 60

n Oral-B Essential Floss nić dentystyczna 50 m 5010622005029 46

n Oral-B FlossAction końcówki 4 szt. 4210201094531 60

n  Oral-B Genius X 20000N Fuji White szczoteczka  
oscylacyjno – pulsacyjna biała 1 szt.

4210201248064 58

n  Oral-B Genius X 20000N Midnight Black szczoteczka  
oscylacyjno – pulsacyjna czarna 1 szt.

4210201247425 58

n Oral-B Interspace końcówki 2 szt. 4210201853893 60

n Oral-B Junior szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna 1 szt. 4210201202356 61

n Oral-B Ortho Care Essentials końcówki 3 szt. 4210201849735 60

n Oral-B Precision Clean końcówki 10 szt. 4210201207498 60

n Oral-B Precision Clean końcówki 2 szt. 4210201746324 60

n Oral-B Precision Clean końcówki 4 szt. 4210201848233 60

n Oral-B PRO 2500 Black szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna 1 szt. 4210201183501 59

n Oral-B PRO 750 Black szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna czarna 1 szt. 4210201218463 59

n Oral-B PRO 750 Pink szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna różowa1 szt. 4210201162490 59

n Oral-B Pro Expert Clinic Line nić dentystyczna 40 m 5410076854493 46

n Oral-B Satin Floss nić dentystyczna 25 m 5010622017947 46

n Oral-B Sensi UltraThin końcówki 10 szt. 4210201207290  62

n Oral-B Sensi UltraThin końcówki 2 szt. 4210201176503 62

n Oral-B Sensi UltraThin końcówki 4 szt. 4210201176688 62

n Oral-B Stages Power Kids Cars końcówki  2 szt. 0000000036 62

n Oral-B Stages Power Kids Cars końcówki 4 szt. 4210201181538  62

n Oral-B Stages Power Kids Cars  
szczoteczka oscylacyjna na baterie 1 szt.

0000000601 61

n Oral-B Stages Power Kids Frozen końcówki  4 szt. 4210201181477 62

n Oral-B Stages Power Kids Frozen końcówki 2 szt. 4210201154792 62

n Oral-B Stages Power Kids Miki końcówki 2 szt. 0000000405 62

n Oral-B Stages Power Kids Princess końcówki 2 szt. 0000000404 62

n Oral-B Stages Power Kids Princess  
szczoteczka oscylacyjna na baterie 1 szt.

0000000600 61

n Oral-B Stages Power Kids Star Wars końcówki  2 szt. 4210201161196 62

n Oral-B Stages Power Kids Star Wars końcówki 4 szt. 4210201181507 62

n Oral-B Super Floss Mint nić dentystyczna  50 odc. 4103330017369 81

n Oral-B Teen szczoteczka oscylacyjno-pulsacyjna 1 szt. 4210201202448 61

n  Oral-B Vitality D100 Cross Action Black szczoteczka oscylacyjna 
czarna 1 szt.

4210201262114 59

n  Oral-B Vitality D100 Cross Action White szczoteczka oscylacyjna  
biała1 szt. 

4210201201083 59

n Oral-B Vitality D100 Kids Cars szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201240693 61

n Oral-B Vitality D100 Kids Frozen szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201241317 61

n Oral-B Vitality D100 Kids Princess szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201241171 61

n Oral-B Vitality D100 Kids Star Wars szczoteczka oscylacyjna 1 szt. 4210201241201 61

n OVIDEN Ovi-One uchwyt na końcówki biały 1 szt. 5902846800019 63

n OVIDEN Ovi-One uchwyt na końcówki czarny 1 szt. 5902846800026 63

n Panasonic EW-DJ10A irygator na baterie 1 szt. 5025232527502 77

n Panasonic EW-DJ40 irygator bezprzewodowy1 szt. 5025232538492 77

n Panasonic EW-DM81 szczoteczka soniczna 1 szt. 5025232846153 58

n Panasonic EW0950 końcówki 2 szt. 5025232368099 74

n Panasonic EW0955 końcówki 2 szt. 5025232543564 77

n Panasonic EW1211 irygator bezprzewodowy 1 szt. 5025232687978 74

n Panasonic EW1411 irygator bezprzewodowy 1 szt. 5025232846436 75

n Panasonic EW1511 irygator bezprzewodowy 1 szt. 5025232894185 76

n Panasonic EW1611 irygator stacjonarny 1 szt. 5025232864621 76

n Panasonic Oral Care Pack zestaw 1 szt. 4010869288842 75

n Panasonic WEW0972 końcówki 2 szt. 5025232856015 58

n Panasonic WEW0974 końcówki 2 szt. 5025232856022 58

n Panasonic WEW0982 końcówki 2 szt. 5025232864591 76

n Philips Sonicare AirFloss Ultra Black HX8432/03  
irygator bezprzewodowy 1 szt.

8710103818809 78

n Philips Sonicare AirFloss Ultra HX8032/07 końcówki 2 szt. 8710103708353 78

n Philips Sonicare EasyClean HX6512/45 szczoteczka soniczna 1 szt. 8710103733713 65

n Philips Sonicare For Kids 3+ HX6032/33 końcówki 2 szt. 8710103659242 68

n Philips Sonicare For Kids 3+ HX6034/33 końcówki 4 szt. 8710103659471 68

n Philips Sonicare For Kids 7+ HX6042/33 końcówki 2 szt. 8710103659259 68

n Philips Sonicare For Kids 7+ HX6044/33 końcówki 4 szt. 8710103659488 68

n Philips Sonicare ForKids HX6321/04 szczoteczka soniczna 1 szt. 8710103870838 68

n Philips Sonicare InterCare HX9002/10 końcówki 2 szt. 8710103850427 66

n Philips Sonicare InterCare HX9004/10 końcówki 4 szt. 8710103850724 66

n Philips Sonicare Optimal Gum Care HX9032/10 końcówki białe 2 szt. 8710103850816 66

n Philips Sonicare Optimal Gum Care HX9034/10 końcówki białe 4 szt. 8710103850847 66

n Philips Sonicare Optimal Plaque Defence HX9022/10  
końcówki białe 2 szt.

8710103850786 66

n Philips Sonicare Optimal Plaque Defence HX9024/10  
końcówki białe 4 szt.

8710103850793 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6062/10 końcówki białe 2 szt. 8710103850311 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6064/10 końcówki białe 4 szt. 8710103850359 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6064/11 końcówki czarne 4 szt. 8710103850366 66

n Philips Sonicare Optimal White HX6068/12 końcówki białe 8 szt. 8710103850410 66

n Philips Sonicare Optimal White Mini HX6072/27 końcówki białe 2 szt. 8710103870333 66

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9052/17 końcówki białe 2 szt. 8710103805632 67

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9052/33  
końcówki czarne 2 szt.

8710103805649 67

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9054/17 końcówki białe 4 szt. 8710103805656 67

n Philips Sonicare Premium Gum Care HX9054/33 końcówki czarne 4 szt. 8710103805663 67

n Philips Sonicare Premium Plaque Defence HX9044/17 końcówki 
białe 4 szt.

8710103805618 67

n Philips Sonicare Premium Plaque Defence HX9044/33 końcówki 
czarne 4 szt.

8710103805625 67

n Philips Sonicare Premium White HX9064/17 końcówki białe 4 szt. 8710103805700 67

n Philips Sonicare Premium White HX9064/33 końcówki czarne 4 szt. 8710103805717 67

n Philips Sonicare ProResults HX6012/07 końcówki 2 szt. 8710103633075 66

n Philips Sonicare ProResults HX6012/07 końcówki 4 szt. 8710103633105 66

n  Philips Sonicare Protective Clean 4300 Dark Blue HX6801/04 szczo-
teczka soniczna 1 szt. 

8710103863960 65

n  Philips Sonicare Protective Clean 4500 Pink HX6836/24 szczoteczka 
soniczna1 szt.

8710103882848 65

n  Philips Sonicare Protective Clean 5100 HX6859/29 szczoteczka 
soniczna 1 szt.

8710103846734 65

n  Philips Sonicare Protective Clean 5100 White HX6859/34 szczoteczki 
soniczne dwupak 2 szt. 

8710103864370 65

n Philips Sonicare Protective Clean 6100 Black HX6870/47 szczoteczka 
soniczna czarna 1 szt.

8710103846697 65

n Philips Sonicare Protective Clean 6100 White HX6877/29 szczoteczka 
soniczna biała 1 szt.

8710103846901 65

n R.O.C.S. Baby Camomile pasta 0-3 lat Rumianek 35 ml 4607034471590 91

n R.O.C.S. Baby Extra Soft 0-3 lat szczoteczka manualna 1 szt. 4607152730333 91

n R.O.C.S. Baby Lime Blossom pasta 0-3 lat Kwiat lipy 35 ml 4607034470531 91

n R.O.C.S. BIO Junior Berry Mix pasta 6-12 lat Mieszanka Jagód 60 ml 4607034474355 93

n R.O.C.S. BIO Junior Chocolate & Carmel pasta 6-12 lat  
Czekolada Karmel 60 ml 

4607034474195 93

n R.O.C.S. BIO Junior Fruity Rainbow pasta 6-12 lata  
Owocowa Tęcza 60 ml

4607034474584 93

n R.O.C.S. Bionica Natural pasta 60 ml 4607034471309 34

n R.O.C.S. Bionica Sensitive pasta 60 ml 4607034472306 21

n R.O.C.S. Bionica Whitening pasta 60 ml 4607034472023 9

n R.O.C.S. Caribbean Summer pasta Grejpfrut & Mięta 60 ml 4607034470548 8

n R.O.C.S. Coffee & Tobacco pasta 60 ml 4607034470623 9

n R.O.C.S. Double Mint pasta Podwójna Mięta 60 ml 4607034470463 8

n R.O.C.S. Kids Barberry pasta 3-7 lat Berberys 35 ml 4607034472092 92

n R.O.C.S. Kids Bubble Gum pasta 4-7 lat  Guma balonowa 35 ml 4607034470876 92

n R.O.C.S. Kids Citrus Rainbow pasta 4-7 lat Cytrusowo waniliowa 35 ml 4607034470524 92

n R.O.C.S. Kids FruityCone pasta 3-7 lat   Owocowy rożek 35 ml 4607034470715 92

n R.O.C.S. Kids Summer Swirl pasta 4-7 la Truskawkowo malinowa 35 ml 4607034470517 92

n R.O.C.S. Medical Minerals żel 35 ml 4607034470609 21

n R.O.C.S. PRO 5940 Soft szczoteczka manualna 1 szt. 4607152730524 44

n R.O.C.S. PRO Baby Extra Soft 0-3 lat szczoteczka manualna 1 szt. 4607152730463 91

n R.O.C.S. PRO Baby pasta 0-3 lat 35 ml 4607034472504 91

n R.O.C.S. PRO Fresh Mint pasta Świeża Mięta 100 ml 4607034472191 8

n R.O.C.S. PRO Sweet Mint pasta Słodka Mięta 100 ml 4607034472184 8

n R.O.C.S. Sensation Whitening pasta 60 ml 4607034472351 9

n R.O.C.S. Sensitive Instant Relief pasta 75 ml 4607034473044 21

n R.O.C.S. Sensitive Repair and Whitening pasta 75 ml 4607034472962 21

n R.O.C.S. Teens Chocolate Mousse pasta 8-18 lat Mus Czekoladowy 60 ml 4607034473952 93

n R.O.C.S. Teens Cola & Lemon pasta 8-18 lat Cola & Cytryna  60 ml 4607034471903 93

n R.O.C.S. Teens Wild Strawberry pasta 8-18 lat  Poziomka  60 ml 4607034471910 93

n R.O.C.S. UNO Calcium pasta 60 ml 4607034472368 21

n R.O.C.S. UNO Herbal Energy pasta 60 ml 4607034472399 21

n R.O.C.S. UNO Sensitive pasta 60 ml 4607034474591 21

n R.O.C.S. UNO Whitening pasta 60 ml 4607034472429 9

n R.O.C.S. Whitening pasta 60 ml 4607034470906 9

n REDESEPT preparat do odkamieniania irygatorów 150 g 4031179201611 78

n SEYSSO  Oxygen Ultra Clean końcówki 2 szt. 5905279935310 56

n SEYSSO Baby Newborn końcówki wymienne 0-18 mies. 2 szt. 5905279935495 90

n SEYSSO Baby Penguin szczoteczka soniczna 0–3 lat 1 szt. 5905279935488 90

n SEYSSO Baby Tot końcówki wymienne 18-36 mies. 2 szt. 5905279935501 90

n SEYSSO Carbon Antibacterial końcówki 2 szt. 5905279935051 54

n SEYSSO Carbon Antibacterial szczoteczka manualna 1 szt. 5905279935242 41

n SEYSSO Carbon Antibacterial szczoteczka manualna 3 szt. 5905279935716 41

n SEYSSO Carbon Basic Black szczoteczka soniczna czarna 1 szt. 5905279935280 54

n SEYSSO Carbon Basic White szczoteczka soniczna biała 1 szt. 5905279935662 54

n SEYSSO Carbon Daily końcówki 2 szt. 5905279935679 54

n SEYSSO Carbon nić dentystyczna z aktywnym węglem 40 m 5905279935341 41

n SEYSSO Carbon Professional końcówki 2 szt. 5905279935013 54

n SEYSSO Carbon Professional szczoteczka soniczna 1 szt. 5905279935006 54

n SEYSSO Carbon Wybielająca Czarna pasta z aktywnym węglem 75 ml 5905279935037 7

n SEYSSO Gold Anti-plaque Black końcówki czarne 2 szt. 5905279935556 55

n SEYSSO Gold Anti-plaque White końcówki białe 2 szt. 5905279935563 55

n SEYSSO Gold Black szczoteczka soniczna czarna 1 szt. 5905279935440 55

n SEYSSO Gold White szczoteczka soniczna biała 1 szt. 5905279935457 55

n SEYSSO Gold Whitening Black końcówki czarne 2 szt. 5905279935532 55

n SEYSSO Gold Whitening White końcówki białe 2 szt. 5905279935549 55

n SEYSSO Oxygen O-Sonic szczoteczka soniczna 1 szt. 5905279935297 56

n SEYSSO Oxygen Ortho końcówki 2 szt. 5905279935310 56

n SEYSSO Oxygen Orthodontic końcówki 2 szt. 5905279935396 72

n SEYSSO Oxygen Pocket końcówki 2 szt. 5905279935402 72

n SEYSSO Oxygen Remineralizacja i Odbudowa pasta 75 ml 5905279935433 19

n SEYSSO Oxygen Sensitive końcówki 2 szt. 5905279935327 56

n SEYSSO Oxygen Standard końcówki 2 szt. 5905279935389 72

n  SEYSSO Oxygen Travel irygator bezprzewodowy 1 szt. 5905279935372 72

n SUNSTAR GUM 4100M ActiVital szczoteczka soniczna na baterie 
biała 1 szt.

0000004542 63

n SUNSTAR GUM 4100M ActiVital szczoteczka soniczna na baterie 
czarna 1 szt.

0000004547 63

n SUNSTAR GUM 4110M ActiVital końcówki białe 2 szt. 0000005542 63

n SUNSTAR GUM 4110M ActiVital końcówki czarne 2 szt. 0000005548 63



n SUNSTAR GUM ActiVital 6050 pasta 75 ml 7630019902472 31

n SUNSTAR GUM ActiVital 6050 płyn 500 ml 7630019902632 31

n  SUNSTAR GUM Denture Brush 201 szczoteczka do protez 1 szt. 0070942502016 84

n SUNSTAR GUM EasyFlossers 890 niciowykałaczki 30 szt. 070942303224 48

n SUNSTAR GUM Hydral 6000 żel 50 ml 7630019901727 37

n SUNSTAR GUM Hydral 6010 spray 50 ml 7630019901758 37

n SUNSTAR GUM Hydral 6020 pasta 75 ml 7630019901741 37

n SUNSTAR GUM Hydral 6030 płyn 300 ml 7630019901734 37

n SUNSTAR GUM Ortho 124 szczoteczka manualna 1 szt. 0070942501248 84

n SUNSTAR GUM Ortho 3080 pasta 75 ml 0070942304795 84

n SUNSTAR GUM Ortho 3090 płyn 300 ml 0070942304801 84

n  SUNSTAR GUM Ortho Travel 125 szczoteczka manualna 1 szt. 0070942501255 84

n SUNSTAR GUM Ortho Wax 723 wosk ortodontyczny  
bezzapachowy 1 szt.

0070942507233 84

n SUNSTAR GUM Ortho Wax 724 wosk ortodontyczny miętowy 1 szt. 0070942507240 84

n SUNSTAR GUM Paroex 1702 0,06% CHX płyn 500 ml 70942304023 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1750 0,06% CHX pasta 75 ml 70942304016 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1782 0,12% CHX płyn 300 ml 70942302289 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1784 0,12% CHX płyn 5 l 27630019901028 32

n SUNSTAR GUM Paroex 1790 0,12% CHX pasta 75 ml 70942302326 32

n SUNSTAR GUM Red-Cote 800 tabletki wybarwiające  4 szt. 1234567890661 94

n SUNSTAR GUM Soft-Picks 632 wykałaczki Regular 40 szt. 070942303286 48

n SUNSTAR GUM Soft-Picks 634 wykałaczki Large 40 szt. 070942304566 48

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,4 mm rozmiar 0 6 szt. 7317400011479 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,4-0,8 mm mix 6 szt. 7317400011653 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,45 mm rozmiar 1 6 szt. 7317400011509 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm rozmiar 2 6 szt. 7317400011530 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm rozmiar 3 6 szt. 7317400011561 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm rozmiar 4 6 szt. 7317400011592 51

n TePe Angle szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm rozmiar 5 6 szt. 7317400011622 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm  
rozmiar 2 8 szt.

7317400002330 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm  
rozmiar 3 8 szt.

7317400002347 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm 
rozmiar 4  8 szt.

7317400002354 51

n TePe Original Extra Soft szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm 
rozmiar 5  8 szt.

7317400002361 51

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4 mm rozmiar 0 8 szt. 7317400002118 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4-0,8 mm mały mix 6 szt. 7317400007816 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,4-1,3 mm duży mix 8 szt. 7317400001982 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,45 mm rozmiar 1 8 szt. 7317400002125 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,5 mm rozmiar 2 8 szt. 7317400002132 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm rozmiar 3 8 szt. 7317400002149 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm rozmiar 4 8 szt. 7317400002170 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 0,8 mm rozmiar 5 8 szt. 7317400002187 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 1,1 mm rozmiar 6 8 szt. 7317400002194 50

n TePe Original szczoteczki międzyzębowe 1,3 mm rozmiar 7  8 szt. 7317400015484 50

n VITIS Gingival pasta  100 ml 8427426040915 33

n VITIS Gingival płyn 500 ml 8427426040984 33

n VITIS Interprox Plus MIX szczoteczki międzyzębowe mix 6 szt. 8427426025721 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,6 mm Nano 6 szt. 8427426006317 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,7 mm  
Super Micro 6 szt.

8427426006300 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 0,9 mm Micro 6 szt. 8427426006294 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,0 mm  
Mini Conical 6 szt.

8427426012059 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,1 mm Mini 6 szt. 8427426006270 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 1,3 mm  
Conical Cylindri 6 szt.

8427426006287 48

n VITIS Interprox Plus szczoteczki międzyzębowe 2,1 mm Maxi 6 szt. 8427426006263 48

n VITIS Orthodontic pasta  100 ml 8427426015364 83

n VITIS Orthodontic płyn  500 ml 8427426046757 83

n VITIS Orthodontic szczoteczka manualna 1 szt. 8427426012080 83

n VITIS Whitening pasta 100 ml 8427426043350 7

n VITIS Whitening płyn 500 ml 8427426027831 7

n WATERPIK JT-100E Classic Jet końcówki 2 szt. 073950102018 71

n  WATERPIK OD-100E Orthodontic końcówki 2 szt. 073950290517 71

n  WATERPIK PP-100E Pik Pocket końcówki 2 szt. 073950290524 71

n  WATERPIK WP-100E2 irygator stacjonarny biały 1 szt. 073950278201 71

n  WATERPIK WP-112E2 irygator stacjonarny czarny 1 szt. 073950191036 71

n  WATERPIK WP-450E irygator bezprzewodowy biały 1 szt. 073950296229 71

n  WATERPIK WP-462E irygator bezprzewodowy czarny 1 szt. 073950190992 71

n WhiteWash NANO Anti-bacterial szczoteczka manualna 1 szt. 9900003602 43

n WhiteWash NANO Anti-stain nić dentystyczna 25 m 96101483 43

n Whitewash NANO Gold Particle pasta 75 ml 5060249420651 16

n WhiteWash NANO Intensive Whitening pasta 75 ml 5060249420361 15

n WhiteWash NANO Micro-riser nić dentystyczna 25 m 96101490 43

n WhiteWash NANO N-1 końcówki  2 szt. 5060249420613 64

n WhiteWash NANO N-1 szczoteczka soniczna 1 szt. 5060249420477 64

n WhiteWash NANO paski wybielające 28 szt. 5060249420187 15

n WhiteWash NANO płyn 300 ml 5060249420132 15

n WhiteWash NANO Premium szczoteczka manualna 1 szt. 9900002350 43

n WhiteWash NANO Tooth Sensivity Serum + nakładki 35 ml 5060249420163 27

n WhiteWash NANO Tooth Sensivity Serum 35 ml 5060249420149 27

n Whitewash NANO Volcanic Whitening pasta 75 ml 5060249420750 16

n WhiteWash NANO Whitening pasta 75 ml 5960249420019 15

n WhiteWash Professional 10% strzykawki z żelem 4 szt. 5060249420729 16

n WhiteWash Professional 16% strzykawki z żelem  4 szt. 5060249420736 16

n WhiteWash Professional 6% strzykawki z żelem 4 szt. 5060249420712 16

n WhiteWash Professional Range paski wybielające 28 szt. 0000001336 16

n WhiteWash Professional Whitening pasta 125 ml 5060249420002 16

n WhiteWash Professional Whitening szczoteczka manualna 1 szt. 96038659 43

n WhiteWash remineralizująco wybielająca pasta 75 ml 9000002347 27

n WhiteWash Sonic Whitening SW2000 szczoteczka soniczna 1 szt. 5060249420170 64

n WhiteWash SW2011 Standard końcówki  2 szt. 9900002616 64

n WhiteWash SW2033 Whitening końcówki 2 szt. 9900002617 64

n XEROSTOM gumy do żucia 10 szt. 8426181972776 38

n XEROSTOM pasta 50 ml 8426181972752 38

n XEROSTOM pastylki 30 szt. 8426181972974 38

n XEROSTOM płyn 250 ml 8426181972523 38

n XEROSTOM spray 15 ml 8426181973513 38

n XEROSTOM żel 25 ml 8426181972769 38



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

KONTAKT DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH bok@shop-dent.pl

www.shop-dent.pl

KONTAKT DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH sprzedaz@shop-dent.pl

www.hurt.shop-dent.pl

22 112 38 38

22 112 38 34

ZNAJDZIESZ NAS:

CENTRA HANDLOWE

Warszawa  Atrium Promenada, C.H. Arkadia,  
C.H. Złote Tarasy, C.H. Wola Park, Factory Annopol
Gdynia  C.H. Riviera
Kraków  Bonarka City Center 
Poznań  C.H. Plaza
Wrocław  C.H. Wroclavia

SKLEPY STACJONARNE

Warszawa  ul. Jutrzenki 139
Gdańsk  Al. Jana Pawła II 3D lok. U4
Poznań  ul. Sczanieckiej Emilii 8D lok. 109
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