
BADANIA POZNAJĄ NATURĘ



CZYSTE NATURALNE BADANIA

CURASEPT ECOBIO wywodzi się z połączenia
rygorystycznych przepisów farmaceutycznych

i korzyści z naturalnych składników dając gwarancję
bezpiecznej oraz skutecznej codziennej higieny

jamy ustnej.

Dzięki recepturze opartej na organicznych
certyfikowanych ekstraktach roślinnych, pasty

i płyny do płukania jamy ustnej ECOBIO wzmacniają
naturalną ochronę zębów i dziąseł bez uszkodzeń

błony śluzowej lub szkliwa.



ISTOTA NIEPOSIADANIA ISTOTA POSIADANIA

Siłą produktów linii CURASEPT ECOBIO jest to, że nie zawierają
potencjalnie szkodliwych substancji:

NIE ZAWIERAJĄ konserwantów niedozwolonych przez
wytyczne ICEA, substancji alergizujących oraz parabenów
występujących w wielu kosmetykach do higieny jamy ustnej.

NIE ZAWIERAJĄ mentolu i fluoru, dzięki temu stosowanie
produktów jest kompatybilne z leczeniem homeopatycznym.

NIE ZAWIERAJĄ SLS, SLES i barwników, chroniąc błonę
śluzową jamy ustnej przed podrażnieniami i alergiami.

Produkty CURASEPT ECOBIO:

POSIADAJĄ skład, który jest kompatybilny z leczeniem
HOMEOPATYCZNYM.

ZAWIERAJĄ wyłącznie ekstrakty roślinne
z CERTYFIKOWANYCH UPRAW.

ZAWIERAJĄ Wapń i Ksylitol dla wzmocnienia efektywności.

POSIADAJĄ certyfikat ICEA.

CERTYFIKAT ICEA
Produkty CURASEPT ECOBIO uzyskały certyfikat ICEA
(Instytutu Certyfikacji Etycznej i Środowiskowej). Poprzez
rygorystyczne i dokładne analizy wszystkich składników i produktów
końcowych. Certyfikat ICEA poświadcza, że produkty są naturalne
i mają niewielki wpływ na środowisko naturalne.



Nie zawiera Mentolu i Fluoru, płyn jest doskonale
kompatybilny przy LECZENIU HOMEOPATYCZNYM.
Zawiera Ksylitol, który korzystnie wpływa na pH jamy
ustnej, zmniejszając kwasowość. Glicerofosforan Wapnia
chroni szkliwo przed demineralizacją. Dzięki działaniu
odkażającemu i łagodzącemu, ekstrakty z organicznych
roślin utrzymują zdrowie błony śluzowej. Połączenie
olejków eterycznych Eukaliptusa i Kopru włoskiego
zapewniają długotrwały, przyjemny i świeży aromat.

Pasta do zębów ma te same właściwości
co płyn do płukania jamy ustnej, dlatego jest
KOMPATYBILNA Z LECZENIEM
HOMEOPATYCZNYM i odpowiednia dla
synergicznego stosowania, zapewniając
optymalne efekty.

Poręczne, kieszonkowe opakowanie, które możesz nosić
ze sobą i używać cały czas. Organiczne ekstrakty roślinne
dzięki swojemu naturalnemu działaniu neutralizują
bakterie w jamie ustnej powodujące nieświeży oddech.
Natychmiastowy i długotrwały efekt.

RUMIANEK:
Dzięki właściwościom terpenów, kumaryn i azulenów,
ma działanie przeciwzapalne i łagodzące na dziąsła.
Jest również znany z właściwości bakteriobójczych
i przeciwgrzybiczych.

Z ekologicznym ekstraktem roślinnym

Zapobiega powstawaniu płytki nazębnej

Działa odkażająco i łagodząco

Odświeża oddech

SZAŁWIA:
Dzięki swoim właściwościom, wzmacnia dziąsła i działa
bardzo skutecznie przeciwzapalnie w jamie ustnej.

WĄSKOLISTNA JEŻÓWKA PURPUROWA:
Bogata w substancje funkcjonalne, działa ochronnie
na błonę śluzową, nawet w przypadku owrzodzeń jamy
ustnej.

DRZEWO HERBACIANE:
Ma właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne jak
również antybakteryjne i przeciwgrzybicze.

KARDAMON:
To cenna przyprawa z wieloma właściwościami, wysoce
ceniona za działanie przeciw nieświeżemu oddechowi
(jest zawarta tylko w Sprayu).

WZMOCNIENIE NATURALNEJ
OCHRONY ZĘBÓW I DZIĄSEŁ

PŁYN DO PŁUKANIA
JAMY USTNEJ
CODZIENNE STOSOWANIE - 300 ml

PASTA DO ZĘBÓW
CODZIENNE STOSOWANIE - 75 ml

SPRAY
CODZIENNE STOSOWANIE - 20 ml



Dystrybutor w Polsce:
INDENT
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
T: 71 342 34 19
poczta@indent.pl
http://indent.pl

Sklep online:
dbamozeby.com

CuraseptPolska

curasept_polska


