
DORASTANIE Z CURASEPT
OD 0-12 LAT

(nawet do 100 lat)



22 - 28 MIESIĄC

Drugie
trzonowce

16 - 22 MIESIĄC

Kły

12 - 16 MIESIĄC

Pierwsze
trzonowce

10 - 14 MIESIĄC

Górne i dolne
siekacze
boczne

8 - 12 MIESIĄC

Górne
centralne
siekacze

Ząbkowanie jest procesem biologicznym, który wyznacza ważny moment
w życiu naszych dzieci.

Każdy etap jest kluczowy, każdy ma swoje zadanie do wykonania.
CURASEPT jest z Tobą w każdym czasie. Dzięki działaniom badawczo-
rozwojowym, Curasept jest najlepszym rozwiązaniem w każdym momencie
rozwoju stomatologicznego Twojego dziecka. Poniższy model jest uogólniony,
gdyż czas ząbkowania jest indywidualny dla każdego dziecka.
Oś czasu:

ZĄBKOWANIE

Produkty Curasept są dostosowane do każdego etapu rozwoju i potrzeb
Twojego dziecka, ponieważ każdy wiek przedstawia inne problemy.

Szeroka gama produktów Curasept zadba o Twój uśmiech od 0 do 100 lat.
Curasept oznacza niezawodność i troskę.

CURASEPT, MOCNE I ZDROWE ZĘBY OD DZIECIŃSTWA!

Dorastanie z Curasept
Na każdy etap rozwoju, CURASEPT.

6 - 8 MIESIĄC

Dolne
centralne
siekacze

7 - 12 LAT

0-6 MIESIĘCY 6 MIESIĘCY - 6 LAT

PIERWSZE ZĘBY ZĘBY MLECZNE

ZĘBY STAŁE



ZĄBKOWANIE
może powodować znaczny dyskomfort.

Zlokalizowany problem
Zapalenie dziąseł
Ból dziąseł
Nadmierne ślinienie

Zmienione zachowanie
Płaczliwość i drażliwość
Brak apetytu
Niespokojny sen

Ogólny dyskomfort
Gorączka
Ból brzucha
Biegunka

Profesjonalna porada pomoże Ci w wyborze
odpowiedniego produktu.

Środki do miejscowego znieczulenia
mogą powodować skutki uboczne przy dłuższym stosowaniu.

Produkty zawierające cukry
glukoza, fruktoza, sacharoza - może powodować próchnicę.

Naturalne miejscowe środki znieczulające są dobrze tolerowane
i nie powodują skutków ubocznych.

0-6 MIESIĘCY MAMONIE PANIKUJ
CURASEPT TU JEST!
SZCZOTECZKA MASUJĄCA

Daje ulgę dzięki miękkiemu silikonowemu włosiu.
Jej wyjątkowy kształt nie tylko masuje dziąsła,

ale również czyści dziecięce ząbki.

200 delikatnych włókien
100% silikonu
Nie zawiera BPA i BPS

Ergonomiczna nieślizgająca się rączka
Szczoteczka na palec
Doskonała do nanoszenia żelu

Dostępne w dwóch kolorach: żółty i zielony.

making
one happy baby!



0-6 MIESIĘCY
ŻEL NA ZĄBKOWANIE

Naturalny żel na ząbkowanie dający największą ulgę bez
użycia miejscowego znieczulenia, cukrów i alkoholu.

Sposób użycia: Nanieś za pomocą gryzaka taką ilość żelu,
aby pokryć obolałe miejsce.

.

Szybko łagodzi obolałe i podrażnione dziąsła i błonę śluzową.
Przyspiesza proces gojenia.
Redukuje obrzęki podrażnionych błon śluzowych.

Szczególnie wskazany przy:
Obrzękach dziąseł
Podrażnieniach dziąseł
Nadmiernym ślinieniu się

Wyjątkowe połączenie naturalnych
składników - lecznicze korzyści.

NAGIETEK
Dzięki żywicom ma właściwości
błonotwórcze.
Zmniejsza stany zapalne poprzez
łagodzenie, nawilżenie i chłodzenie.
Wspomaga gojenie.

MALWA
Bogata w związki śluzowe, flawonoidy
i antocyjany.
Tworzy barierę ochronną przed bakteriami
i podrażnieniami w miejscu stanu zapalnego.
Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie
i nawilżająco.

KWAS HIALURONOWY
Tworzy powłokę ochronną na błonie
śluzowej nawilżając warstwy
powierzchniowe.
Wspomaga regenerację tkanek
zmniejszając ból.
Redukuje ból.

Wyrób medyczny . Przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje użycia.

Pojemność 20 ml



Higiena jamy ustnej jest najważniejsza od wyrżnięcia się
pierwszego ząbka, dlatego też używaj odpowiednich past
i szczoteczek do zębów.

Szczególnie istotna jest profilaktyka fluorowa od sześciu
miesięcy do sześciu lat, która powinna być
przeprowadzana z pastą do zębów zawierającą
co najmniej 1000 ppm fluorku.
Specjaliści zalecają mycie zębów nie mniej niż dwa razy
dziennie z ilością pasty z fluorem wielkości ziarenka
groszku.

Po ukończeniu szóstego roku życia zalecana ilość fluoru
w paście do zębów to co najmniej 1000 ppm. Zaleca się
mycie zębów co najmniej dwa razy dziennie „klasyczną”
dawką pasty do zębów.

Każda pasta do zębów ma współczynnik RDA
(Współczynnik Ścieralności Pasty) - określa
on ścieralność pasty. Specjaliści zalecają stosowanie pasty
z niskim współczynnikiem RDA(poniżej 50), aby nie
uszkodzić szkliwa.

KONKRETNE PRODUKTY NA KAŻDY ETAP.
Wyjątkowa i innowacyjna koncepcja z 3 międzynarodowymi patentami

i 3 substancjami funkcjonalnymi.

Mieszanina podstawionych hydroksyapatytów zawartych zarówno w PAŚCIE
DO ZĘBÓW i PŁYNIE DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ uruchamiają tworzenie
NOWEJ FAZY MINERALNEJ BARDZIEJ ODPORNEJ na ataki kwasów oraz
mechaniczną erozję.
ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ NA PRÓCHNICĘ, HAMUJE TWORZENIE SIĘ PŁYTKI
NAZĘBNEJ, WSPOMAGA REMINERALIZACJĘ SZKLIWA I ZĘBINY.

Amorficzny Fosforan Wapnia (ACP) wzbogacony fluorem w MUSIE BIOSMALTO
jest wysoce reaktywnym niekrystalicznym materiałem. SZYBKO PRZEKSZTAŁCA SIĘ
W HYDROKSYAPATYT, jest to naturalny prekursor szkliwa i zębiny.

AKTYWNOŚĆ BIOMIMETYCZNA

Posiada właściwości chemiczne,
fizyczne, morfologiczne
i mechaniczne zbliżone

do struktur biologicznych.

BIOZGODNOŚĆ

Wykonuje działanie
biomedyczne bez tworzenia

toksycznych efektów.

BIOAKTYWNOŚĆ

Współdziała chemicznie
z twardymi tkankami zęba

tworząc nową fazę
mineralną.

WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI FUNKCJONALNYCH



6 MIESIĘCY - 6 LAT

PASTA DO ZĘBÓW BEZ FLUORU
BABY - KID (6 miesięcy - 6 lat)

50 ml

Dla dzieci przyjmujących suplementy
zawierające fluor.

PASTA DO ZĘBÓW
BABY - KID (6 miesięcy - 6 lat)

50 ml

Zawiera 1000 ppm F-
Niska ścieralność <30

Zapobiega próchnicy zębów mlecznych.

Gwarantuje zdrowe stałe zęby.

Chroni i remineralizuje szkliwo i zębinę.

Chroni przed erozją kwasową i abrazją.

Truskawkowa Delikatnie miętowa

Truskawkowa

KID SZCZOTECZKA
3-6 lat

Miękkie i elastyczne włosie,
które chroni dziąsła i zęby przed
osadzaniem się płytki nazębnej.

Kolorowe włosie wskazuje
odpowiednią ilość pasty
do użycia.

Mała, okrągłą główka dociera
w każde miejsce małej buzi.

Kolorowa guma zapewnia
ergonomiczny uchwyt
szczoteczki.

Dostępna w 4 kolorach.

BABY SZCZOTECZKA
0-3 lat

Miękkie i elastyczne włosie, które
chroni dziąsła i zęby przed
osadzaniem się płytki nazębnej.

Kolorowe włosie wskazuje
odpowiednią ilość pasty do użycia.

Mała, okrągła główka szczoteczki
pokryta miękką gumą gwarantuje
delikatne szczotkowanie.

Przyssawka u dołu pozwala
na przyklejenie szczoteczki
w każdym miejscu.

Dostępna w 2 kolorach.

from milk to pizza

Wyrób medyczny . Przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje użycia.



7 - 12 LAT
PASTA DO ZĘBÓW JUNIOR
7-12 lat

75 ml

Zawiera 1450 ppm F-

Niska ścieralność <30

Zapobiega próchnicy
i tworzeniu się płytki
nazębnej.

Chroni i remineralizuje twarde
tkanki nowo wyrzniętych
zębów.

Chroni przed erozją kwasową
i abrazją.

Zapobiega nadwrażliwości
zębiny.

SZCZOTECZKA JUNIOR
7-12 lat

Doskonała dla
młodych ludzi
od 7 do 12 lat.
To szczoteczka,
która pomaga zapobiegać
próchnicy poprzez usuwanie
płytki nazębnej.

Elastyczne i kompaktowe włosie,
czyści powierzchnie zębów
mlecznych i stałych nie
uszkadzając ich.

Kolorowe włosie wskazuje
odpowiednią ilość pasty
do użycia.

Dostępna z biało niebieskim
i niebiesko białym włosiem.

BIOSMALTO PŁYN
DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ

300 ml

Zawiera 250 ppm F-

Płyn do płukania jest polecany
dla dzieci od 7 roku życia
w połączeniu z pastą do zębów
Junior.

Szybko remineralizuje szkliwo
i zębinę.

Chroni przed erozją kwasową
i abrazją.

Zapobiega nadwrażliwości
zębiny.

Zapobiega próchnicy i hamuje
rozwój płytki bakteryjnej.

Wieloowocowa

7 - 100 LAT

Wyrób medyczny . Przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje użycia. Wyrób medyczny . Przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje użycia.



SILNA
DEMINERALIZACJA

Mus Curasept Biosmalto jest dostępny w wersji PROFESJONALNEJ do leczenia
w gabinecie stomatologicznym. Mus jest idealny w zapobieganiu i leczeniu
ubytków u pacjentów z wyższym ryzykiem występowania próchnicy, białych
plam i fluorozy. Specjaliści polecają MUS BIOSMALTO osobom noszącym
aparaty ortodontyczne. Wersja DOMOWA pozwala utrzymać korzyści zabiegu
przeprowadzonego w gabinecie.

W kontakcie ze śliną F-ACP COMPLEX natychmiast uwalnia aktywne jony
na uszkodzonych warstwach szkliwa i zębiny powodując szybką remineralizację.
Bezwodna formuła zapobiega dezaktywacji fazy amorficznej.

Próchnica Aparat
ortodontyczny

Białe plamy Fluoroza

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT PRO
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

150 ml

Zawiera 1450 ppm F-

Szybko remineralizuje szkliwo i zębinę.

Zwiększa odporność na erozję kwasową, ścieranie
mechaniczne i ataki bakterii.

Stomatolodzy polecają Mus Biosmalto na zmiany
próchnicowe i problemy z suchością jamy ustnej.

Doskonały do stosowania przed i po leczeniu
ortodontycznym i wybielaniu.

Wspomaga leczenie białych plam i MIH.

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT PRO
PIELĘGNACJA DOMOWA

50 ml - Smak: Delikatna mięta - Truskawkowy

Zawiera 1450 ppm F-

Doskonały przy profilaktyce i leczeniu zmian
chorobowych u pacjentów z podwyższonym
ryzykiem próchnicy, erozji kwasowej i abrazji.

W połączeniu z pastą do zębów Biosmalto
Protection wzmacnia remineralizację.

PROFESJONALNY
zabieg

PIELEGNACJA
DOMOWA

Truskawkowy Delikatna mięta

Truskawkowy Delikatna mięta

Wyrób medyczny . Przeczytaj ostrzeżenia i instrukcje użycia.



7 - 12 LAT

PŁYN DO PŁUKANIA DAYCARE
JUNIOR Z FLUOREM I KSYLITOLEM

250 ml

Zawiera Ksylitol i Fluor 250 ppm

Przyjemny smak

Pełna ochrona

Chroni przed próchnicą zęby stałe i mleczne
oraz utrzymuje zdrowe dziąsła.

Wspiera codzienną higienę jamy ustnej.

Zapobiega demineralizacji zębów poprzez
wzmacnianie szkliwa.

Zwalcza nieświeży oddech i zapobiega
namnażaniu się bakterii.

Zwalcza drobnoustroje odpowiedzialne
za nieświeży oddech.

SZCZOTECZKA MAXI SOFT 010.

Wysoka jakość włókna w połączeniu ze
stopniem miękkości i gęstości zapewnia
najwyższą skuteczność czyszczenia.

System SOFT TUCH zapewnia maksymalną
efektywność i atraumatyczność.

Mała, kompaktowa główka i zwarte włosie
szczoteczki idealne do mlecznych i stałych
zębów.

Płyn Curasept Daycare Junior zawiera Fluor i Ksylitol aby wspierać codzienną
higienę jamy ustnej.



STOJAK DO EKSPOZYCJI KOSMETYCZKI

ILUSTRACJE:



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


