Codzienna Higiena
Jamy Ustnej

CURASEPT DAYCARE,
najlepsze wydanie higieny jamy ustnej.
Płyny do płukania jamy ustnej i pasty do zębów z trzema
głównymi funkcjami i czterema olejkami eterycznymi.
TRZY SKŁADNIKI DZIAŁAJĄCE W UNIKALNEJ SYNERGII
FLUOREK SODU: zwalcza płytkę nazębną, zapobiega demineralizacji twardych tkanek
zębowych i wzmacnia remineralizację zwiększając odporność zębów przeciw próchnicy.
CHLOREK CYNKU: to rozpuszczalna sól z przeciwpłytkowymi i przeciwbakteryjnymi
właściwościami, która neutralizuje nieprzyjemne zapachy i substancje chemiczne
produkowane przez bakterie powodujące nieprzyjemny zapach z ust (halitozę); ponadto
zapobiega wytrącaniu nierozpuszczalnych soli sprzyjających tworzeniu się kamienia
nazębnego.
KSYLITOL: naturalny słodzik, który nie jest metabolizowany przez bakterie odpowiedzialne
za próchnicę; nie zmienia pH płytki nazębnej, zwalcza próchnicę i płytkę nazębną oraz
przyczynia się do remineralizacji szkliwa.
CZTERY OLEJKI ETERYCZNE W DOSKONAŁEJ KOMBINACJI

EUKALIPTUS

EUKALIPTUS:
nazębnego.

TYMIANEK

MENTOL

SALICYLAN
METYLU

zwalcza płytkę nazębną, próchnicę oraz zapobiega tworzeniu kamienia

TYMIANEK: antyseptyczny i oczyszczający o długotrwałym działaniu przeciwbakteryjnym.
MENTOL: oczyszczający i odświeżający składnik przeciw podrażnieniom, szczególnie
skuteczny przeciw nieświeżemu oddechowi.
SALICYLAN METYLU: wyciąg z brzozy daje działanie przeciwzapalne na dziąsła
i utrzymuje świeży oddech.
Pasty do zębów i płyny do płukania jamy ustnej linii CURASEPT DAYCARE są dostępne
w trzech smakach: mocna mięta, lodowa mięta i cytrusowa.
WYBIELAJĄCE i DLA WRAŻLIWYCH ZĘBÓW płyny do płukania jamy ustnej są również
dostępne aby utrzymać biel zębów i zwalczać nadwrażliwość zębiny.

SZCZOTECZKI
CURASEPT MAXI SOFT 010
GWARANTOWANE
BEZPIECZEŃSTWO
KSZTAŁT
SKUTECZNOŚCI
Anatomiczny kształt główki,
węższy z przodu, pozwala
szczoteczce na łatwe
dotarcie do mniej
dostępnych części jamy
ustnej i doskonałe
czyszczenie odcinka
bocznego.

Szczoteczka do zębów o dużej
liczbie miękkich włókien działa
na zęby i dziąsła w sposób
równomierny i delikatny, skutecznie
i gruntownie usuwając płytkę nazębną
na całej powierzchni.
Dzięki technologii Soft Touch System
szczoteczki CURASEPT SOFT bardziej
skutecznie usuwają i niszczą płytkę
nazębną niż tradycyjne szczoteczki
do zębów.

RUCH
KORYGUJĄCY
Elastyczna rączka
zaprojektowana
specjalnie w celu
złagodzenia
ewentualnego
nadmiernego
nacisku.

WIĘKSZA
KONTROLA
Gumowa wkładka
z przodu pomaga
odpowiednio ustawić
szczoteczkę
i ułatwia kontrolę
ruchów.

WYSOKA ERGONOMIA
Profilowana gumowa część
obecna również z tyłu
szczoteczki pozwala na
lepszy uchwyt rączki.

IDENTYFIKACJA
WIZUALNA
Każda szczoteczka ma
grawer laserowy, który
wskazuje model i opis.

CURASEPT DAYCARE,
zmniejsza płytkę nazębną każdego dnia.
CURASEPT DAYCARE TO DOSKONAŁE ROZWIĄZANIE W:
•
•
•
•
•

zmniejszeniu płytki nazębnej
wzmocnieniu szkliwa
ochronie przeciw próchnicy i kamieniowi nazębnemu
utrzymaniu naturalnej bieli zębów
zwalczaniu nieświeżego oddechu.

DELIKATNE DZIAŁANIE CURASEPT DAYCARE:
• nie zawiera alkoholu, który podrażnia błonę śluzową jamy ustnej powodując poważne
uszkodzenia
• nie zawiera SLS - środka pieniącego, który podrażnia błonę śluzową

WSKAŹNIK ZAPALENIA DZIĄSEŁ

WSKAŹNIK PŁYTKI NAZĘBNEJ
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TYLKO SZCZOTECZKA
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SZCZOTECZKA + NICI DENTYSTYCZNE + SZCZOTECZKA MIĘDZYZĘBOWA

SZCZOTECZKA + NICI DENTYSTYCZNE + SZCZOTECZKA MIĘDZYZĘBOWA + OLEJKI ETERYCZNE

Po 6 miesiącach codziennego używania szczoteczki, nici
dentystycznej, płynu do płukania jamy ustnej o 30%
zmniejsza się krwawienie dziąseł niż tylko szczotkowanie
i o 22% efektywniejsze niż tylko szczotkowanie
i nitkowanie.

Po 6 miesiącach codziennego używania szczoteczki, nici
dentystycznej i płynu do płukania jamy ustnej jest 56%
bardziej efektywne w zmniejszeniu gromadzenia się
płytki nazębnej niż tylko szczotkowanie i 52% bardziej
efektywne niż szczotkowanie i nitkowanie.

Sharma N. et al: Adjunctive benefit of an essential oil-containing mouthrinse in reducing plaque and gingivitis in patients
who brush and floss regularly. A six-mouth stud. J Am Dent Assoc, 2004.
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