
SPECJALIZUJEMY SIĘ W ZDROWIU JAMY USTNEJ



YOUR  
MOUTH  

IS  
THE GATE  
TO YOUR  

LIFE
CHOROBY ZĘBÓW
•  Mikrobiologiczna płytka nazębna,  

kamień nazębny.
• Próchnica i ubytki.
• Przebarwienia. 
• Nadwrażliwość.

CHOROBY DZIĄSEŁ
• stany zapalne
• parodontoza

Używamy naszych ust do jedzenia, komunikowania się, śmiania się, 
całowania i  wyrażania siebie. Codzienny kontakt naszych zębów 

z jedzeniem i napojami może szkodzić powierzchni zębów.

Resztki pokarmów są  metabolizowane przez naturalną florę bakteryjną jamy 
ustnej, powodując wytwarzanie kwasów wpływających na  erozję zębów, co czyni 
je bardziej podatnymi na próchnicę oraz przyczynia się do nadwrażliwości zębów.

Codzienne, regularne i dokładne mycie zębów jest konieczne, aby usunąć resztki 
jedzenia z powierzchni zębów oraz płytkę bakteryjną, która powoduje problemy 
w jamie ustnej.

Zdrowie jamy ustnej może być zagrożone przez wiele czynników, z  których 
głównym jest niedokładne i  niesystematyczne mycie zębów. Zarówno zęby jak 
i dziąsła mogą wykazywać zmiany chorobowe.

Nieusunięta płytka bakteryjna powoduje:
• kamień nazębny
• próchnicę
• stany zapalne
• parodontozę

Częste przekąski są  wrogiem twoich zębów, ponieważ prawie każde jedzenie 
zawiera cukier lub kwasy. Problem narasta przy niedokładnym myciu zębów.

Żadne jedzenie nie jest obojętne dla twoich zębów!



KOMPLETNA OCHRONA JAMY USTNEJ  
I ZDROWYCH ZĘBÓW

WYSPECJALIZOWANE INNOWACYJNE FORMUŁY

Linia wyspecjalizowanych produktów, odpowiednich do  wszystkich potrzeb higieny jamy 
ustnej. Nieważne jakie masz potrzeby (ochrona zębów, lśniący uśmiech, zdrowe dziąsła) 
produkty FREZYDERM oferują pełną i wyspecjalizowaną gamę past do zębów i płynów do  

przywrócenia i utrzymania prawidłowej higieny.

Każdy produkt jest wzbogacony innowacyjną formułą, który nie tylko czyści ale również 
przyczynia się do:
• usuwania mikrobiologicznej płytki bakteryjnej
•  przywracania i  utrzymania naturalnej flory bakteryjnej, która zapobiega chorobom 

zębów i dziąseł
• leczeniu stanu zapalnego jamy ustnej

Efektywne działanie fluorków zostało wzbogacone o pionierską kombinację 
naturalnych ekstraktów i aktywnych składników, aby dać pełne i skuteczne działanie 
każdym naszym produktom.

Seria produktów przeznaczona do : 
•  codziennej higieny jamy ustnej: pasty do zębów, spraye i płyny do płukania jamy 

ustnej zalecane w zależności od potrzeb.
•  specjalistycznego leczenia zębów wrażliwych, stanów zapalnych jamy ustnej, 

parodontozy za pomocą past, płukanek i specjalnych żeli. Proponujemy pasty 
do zębów dla kobiet w ciąży i diabetyków.

Nie zawiera parabenów i SLS (laurylosiarczan sodu)

WSZYSTKIE PRODUKTY WSPOMAGAJĄ LECZENIE STOMATOLOGICZNE,  
POPRAWIAJĄ I PRZYSPIESZAJĄ EFEKTY ZDROWEGO UŚMIECHU.



PŁYTKA NAZĘBNA/KAMIEŃ 
NAZĘBNY/UBYTKI
Niedokładne czyszczenie zębów skutkuje rozwojem bakterii chorobotwórczych 
w jamie ustnej, powodując problemy stomatologiczne takie jak:

•  Mikrobiologiczna płytka nazębna: Przeźroczysta powłoka bakteryjna, która 
przylega do powierzchni zębów powodując erozję szkliwa.

•  Kamień nazębny: twarda warstwa powstała przez nagromadzenie płytki 
nazębnej poprzez kwasy mineralne powstałe poprzez odwapnienie zębów 
(straty wapnia)

• Straty wapnia powodują ubytki w zębach

Jeśli nie możesz umyć zębów po posiłku – weź gumę bez 
cukru, aby zneutralizować pH.

Fluorki 1450 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Fluorki 250 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Doskonałe połączenie z z płynem do płukania jamy ustnej 
PLAQUE & TARTAR.

Zastosowanie: Płucz 10 ml płynu do płukania jamy
ustnej przez 30 sekund po szczotkowaniu. Nie połykaj!

PLAQUE & TARTAR
PASTA DO ZĘBÓW  

!

PLAQUE & TARTAR  
PŁYN DO PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ

Pasta przeciwdziała powstawaniu  płytki  nazębnej 
i osadzaniu się kamienia nazębnego.
Pasta do codziennej higieny jamy ustnej. Innowacyjna 
technologia aktywnego polimeru przedłuża i wzmacnia 
jego działanie w jamie ustnej poprzez przywieranie 
do niej jego aktywnych składników.

Płyn do jamy ustnej z fluorkami do codziennej higieny 
jamy ustnej. Jego innowacyjna i silna kombinacja 
aktywnych składników z naturalnymi wyciągami chroni 
przed tworzeniem płytki nazębnej i kamienia nazębnego.

• Hamuje powstawanie kamienia nazębnego

• Zwalcza mikrobiologiczną płytkę bakteryjną 

• Hamuje powstawanie mikrobiologicznej płytki 
nazębnej

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Działa przeciwzapalnie 

• Pozostawia przyjemny odświeżający posmak

• Chroni przed kamieniem nazębnym

• Walczy z mikrobiologiczną płytką nazębną 

• Hamuje powstawanie mikrobiologicznej płytki 
nazębnej

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo

• Pozostawia na długo przyjemny i świeży posmak

75 ml

250 ml



WYBIELANIE
Zdrowe, białe zęby zapewniają promienny uśmiech i pewność siebie! Przebarwienia zębów 
oraz plamy są powodowane różnymi czynnikami, takimi jak zła higiena jamy ustnej, ubytki, 
mikrobiologiczna płytka a także palenie tytoniu, barwniki pokarmowe, kawa i niektóre 
zabiegi medyczne.

Palenie papierosów, kawa, herbata, ciemne napoje, napoje 
gazowane mogą powodować przebarwienia.

Fluorki 1450 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Fluorki 1450 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Najlepsze połączenie z płynami do płukania jamy ustnej PLAQUE 
& TARTAR MOUTHWASH lub SENSITIVE TEETH MOUTHWASH.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Doskonałe połączenie z z płynami do płukania jamy ustnej 
PLAQUE&TARTAR MOUTHWASH lub SENSITIVE TEETH MOUTHWASH.

BLACK & POLISH
PASTA DO ZĘBÓW

WHITENING
PASTA DO ZĘBÓW

!

Pasta do zębów dla naturalnej bieli, polerowania 
i czyszczenia zapewnia jasny, lśniący uśmiech. Dzięki 
unikalnej kombinacji aktywnego węgla roślinnego, pasta 
efektywnie usuwa przebarwienia i plamy a zawartość 
mikrogranulek perlitu o właściwościach nabłyszczających 
zapewnia dodatkowe oczyszczenie i połysk bez 
uszkodzenia szkliwa.

Pasta do zębów, która rozświetla zęby i utrzymuje ich 
naturalną jasność i biel. Jej innowacyjna formuła bazuje 
na nowoczesnej technologii mikrokrzemionkowej 
zapewniając maksymalne wybielanie i oczyszczanie bez 
uszkodzeń szkliwa.

• Poleruje, wybiela i czyści zęby

• Daje silny kontrast kolorystyczny

• Zwalcza mikrobiologiczną płytkę nazębną

• Zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej

• Chroni przed próchnicą

• Zapewnia długotrwały smak i mroźne orzeźwienie

• Wybiela zęby i nadaje im połysk

• Usuwa trwałe i półtrwałe przebarwienia i plamy

• Walczy z mikrobiologiczną płytką nazębną

• Hamuje rozwój mikrobiologicznej płytki nazębnej

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Pozostawia przyjemny świeży posmak

75 ml 75 ml



Utrzymywanie pH na naturalnym poziomie 7,0-7,5 (unikanie 
kwaśnych potraw i napojów) zmniejsza ryzyko przebarwień 
i erozji zębów.

Fluorki 1450 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Doskonałe połączenie z z płynami do płukania jamy ustnej 
PLAQUE&TARTAR MOUTHWASH lub SENSITIVE TEETH MOUTHWASH.

!

WHITENING BLUE
PASTA DO ZĘBÓW
Pasta do natychmiastowego wybielania i jasnego 
uśmiechu. Unikalna kombinacja specjalnego niebieskiego 
barwnika z granulkami krzemu zapewnia natychmiastowo 
wyraźnie bielsze zęby bez uszkodzeń szkliwa.

• Poprawia biel zębów

• Usuwa przebarwienia i plamy

• Walczy z mikrobiologiczną płytką nazębną

• Hamuje rozwój mikrobiologicznej płytki nazębnej

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Pozostawia na długo przyjemny i świeży posmak

75 ml

DIABETYCY
Cukrzyca wpływa negatywnie na układ odpornościowy, powodując wzrost zakażeń 
drobnoustrojowych w tkankach jamy ustnej. Wzrost stężenia glukozy w jamie ustnej 
zwiększa ryzyko pojawienia się suchości jamy ustnej, zapalenia dziąseł i zapalenia 
przyzębia. Zapalenie dziąseł wpływa na metabolizm i rozregulowuje poziom cukru.

Dokładna higiena jamy ustnej i regularne kontrole glukozy we 
krwi wspomagają utrzymanie zdrowia jamy ustnej.

Fluorki 1450 ppm F – Nie zawiera olejków eterycznych

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Idealne połączenie z płynem do płukania jamy ustnej GINGIVITAL.

!

DIABETEETH 
PASTA DO ZĘBÓW
Pasta do zębów dla diabetyków do codziennej higieny 
jamy ustnej. Specjalistyczne połączenie bioaktywnego 
polimeru i kwasu hialuronowego zapobiega skutkom 
podwyższonego cukru w jamie ustnej pacjentów 
z cukrzycą.

• Zmniejsza utratę kości

• Walczy z płytką nazębną

• Nawilża i leczy dziąsła 

• Leczy suchość jamy ustnej

• Zmniejsza krwawienie dziąseł

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

75 ml



Fluorki 1000 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką 
do zębów. Idealne połączenie z płynem do płukania jamy ustnej 
HYDRORAL XERO.

HYDRORAL XERO
PASTA DO ZĘBÓW  
NA SUCHOŚĆ JAMY USTNEJ
Pasta do zębów do leczenia suchości jamy ustnej. 
Synergiczne działanie specjalnie dobranych składników 
przywraca prawidłowe funkcjonowanie gruczołów 
ślinowych przywracając i wzmacniając naturalne 
nawilżenie, łagodząc objawy suchości jamy ustnej.

• Leczenie suchości jamy ustnej

• Natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie jamy 
ustnej 

• Zwalczanie mikrobiologicznej płytki nazębnej

SUCHOŚĆ JAMY USTNEJ
Ślina jest wytwarzana przez 3 gruczoły ślinowe w jamie ustnej. Jeśli te gruczoły nie pracują 
prawidłowo, powodują suchość w jamie ustnej. Ślina jest bardzo ważna w utrzymaniu 
zdrowia jamy ustnej oraz  trawienia. Pomaga rozpuścić i nawilżyć jedzenie, wspomagając 
połykanie. Dodatkowo, ślina chroni wnętrze jamy ustnej i oczyszcza ją. Utrzymuje 
odpowiednie pH, zapobiega próchnicy i ma działanie bakteriobójcze.

75 ml

Fluorki 250 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Przepłucz 10 ml płynu do płukania  
przez 30 sekund po szczotkowaniu. Nie połykaj. 
Idealne połączenie z pastą do zębów HYDRORAL XERO.

HYDRORAL XERO
PŁYN DO PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ
Fluorowy płyn do leczenia suchości jamy ustnej. 
Innowacyjna kompozycja składników przywraca 
naturalny poziom zredukowanej produkcji śliny, która jest 
odpowiedzialna za objawy suchości jamy ustnej.

• Leczenie suchości jamy ustnej

• Przywrócenie naturalnej produkcji śliny 

• Natychmiastowe i przedłużone nawilżenie jamy 
ustnej

• Zwalczanie mikrobiologicznej płytki nazębnej

250 ml



Zastosowanie: Aplikuj 2 lub 3 dozy spray’u do jamy ustnej, tyle 
razy ile to potrzebne. Odczekaj 5 sekund. Nie połykaj.

HYDRORAL XERO
SPRAY
Spray do ust zwalczający suchość jamy ustnej. 
Kompozycja specjalnie dobranych składników 
pozwala skutecznie przywrócić fizjologiczne funkcje 
gruczołów ślinowych, aby przywrócić jej prawidłowe 
funkcjonowanie. 
Specjalistyczne działanie spray’u zwalcza objawy suchości 
w jamie ustnej i przywraca naturalne nawilżenie.

• Leczy suchość w jamie ustnej

• Przywraca naturalny poziom śliny w jamie ustnej

• Przywraca i wzmacnia naturalne nawilżenie

• Zwalcza mikrobiologiczną płytkę nazębną

50 ml

CIĄŻA
Ciąża jest jednym z najpiękniejszych okresów w życiu kobiety, ale zmiany hormonalne 
i immunologiczne mogą powodować nieprzyjemne objawy dla jej ciała. Zdrowie jamy 
ustnej może być zaburzone poprzez stany zapalne przyzębia oraz ciążowe zapalenie dziąseł.

Natychmiast przepłucz usta wodą w razie wymiotów. 
Przed umyciem zębów odczekaj dłuższą chwilę.

Fluorki 1450 ppm F – Nie zawiera olejków eterycznych

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Idealne połączenie z płynem do płukania jamy ustnej GINGIVITAL.

PREGNANCY 
PASTA DO ZĘBÓW

!

Pasta do codziennej higieny jamy ustnej kobiet w ciąży 
i podczas okresu karmienia piersią. 
Równoczesne działanie właściwie dobranych aktywnych 
składników pomaga leczyć i łagodzić zmiany w jamie 
ustnej podczas zmian hormonalnych okresu ciąży 
i karmienia piersią.

• Wzbogaca jamę ustną jonami wapnia i fosforanu

• Przyspiesza remineralizację szkliwa

• Leczy krwawienie dziąseł

• Walczy z mikrobiologiczną płytką nazębną

• Zapobiega tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej

• Leczy suchość jamy ustnej

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

75 ml



Fluorki 1450 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Doskonałe połączenie z płynem do płukania jamy ustnej 
SENSITIVE TEETH.

SENSITIVE TEETH
PASTA DO ZĘBÓW

Pasta do codziennej pielęgnacji wrażliwych zębów. 
Formuła oparta na organicznej soli potasowej oferuje 
specjalistyczne działanie, które bezpośrednio i skutecznie 
leczy objawy, jednocześnie znacznie zmniejszając 
nadwrażliwość zębów (reakcja na zimne, gorące lub 
kwaśne pokarmy i napoje, intensywne żucie, wdychanie 
zimnego powietrza).

• Redukuje nadwrażliwość

• Walczy z mikrobiologiczną płytką nazębną

• Hamuje rozwój mikrobiologicznej płytki nazębnej

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo

• Pozostawia długotrwały, przyjemny, świeży posmak

75 ml

WRAŻLIWE ZĘBY
Uszkodzona powierzchnia zębów pozostawia odsłoniętą zębinę i otwiera przejście 
w kierunku środka nerwu powodując uczucie nadwrażliwości i ostrego bólu. Napoje zimne 
lub gorące, sztuczne wybielanie, różne rodzaje stanów zapalnych jak na przykład próchnica 
i zapalnie dziąseł potęgują nadwrażliwość zębów.

Fluorki 250 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Płucz 10 ml płynu do płukania jamy ustnej 
przez 30 sekund po szczotkowaniu. 
Nie połykaj!

SENSITIVE TEETH
PŁYN DO PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ
Płyn do płukania jamy ustnej do codziennej higieny 
wrażliwych zębów. Formuła oparta na organicznej soli 
potasowej oferuje specjalne działanie, które bezpośrednio 
i skutecznie leczy objawy, jednocześnie znacznie 
zmniejszając nadwrażliwość zębów.

• Redukuje nadwrażliwość

• Walczy z mikrobiologiczną płytką nazębną

• Hamuje rozwój mikrobiologicznej płytki nazębnej

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo

• Pozostawia długotrwały, przyjemny, świeży posmak
250 ml



Fluorki 1000 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką. 
Idealne połączenie z płynem do płukania jamy ustnej GINGIVITAL.

GINGIVITAL 
PASTA DO ZĘBÓW
Pasta do zębów przeciwko stanom zapalnym jamy ustnej. 
Innowacyjne silne połączenie soli cynku, cymenolu 
i wyciągu z listownicowca chroni i efektywnie leczy stany 
zapalne i eliminuje krwawienie.

• Zwalcza bakterie Porphyromonas Gingivalis, które 
powodują stany zapalne

• Leczy stany zapalne i eliminuje krwawienie dziąseł

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo

• Zostawia przyjemny świeży posmak w jamie ustnej

75 ml

STANY ZAPALNE DZIĄSEŁ
Stan zapalny dziąseł (Gingivitis) objawia się: podrażnieniem i zaczerwienieniem dziąseł, 
nieprzyjemnym zapachem z ust, krwawieniem i obrzękiem. Główną jego przyczyną jest 
mikrobiologiczna płytka nazębna i kamień nazębny.

Osoby podatne na zapalenia dziąseł powinny czyścić zęby 
po każdym posiłku, dokładnie oczyszczać przestrzenie 
międzyzębowe, stosować płyny do płukania jamy ustnej.!

Fluorki 250 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Płucz 10 ml płynu do płukania jamy ustnej 
przez 30 sekund po szczotkowaniu. 
Nie połykaj!

GINGIVITAL 
PŁYN DO PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ
Płyn do płukania jamy ustnej przy stanach zapalnych 
jamy ustnej. Innowacyjna, silna kombinacja soli cynku, 
cymenolu i wyciągu z listownicowca chroni i efektywnie 
leczy stany zapalne i krwawienia jamy ustnej.

• Zwalcza bakterie Porphyromonas Gingivalis, które 
powodują stany zapalne jamy ustnej

• Leczy stany zapalne i krwawienie dziąseł

• Leczy stany zapalne i parodontozę

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Zostawia przyjemny świeży posmak
250 ml



Fluorki 125 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Po szczotkowaniu miekką szczoteczką, płucz 
10 ml płynu przez 30 sekund. Stosować przez maksymalnie 
1 miesiąc lub według zaleceń stomatologa. Nie połykaj. 

PERIODIGUM PŁYN 
DO PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ
Płukanka na parodontozę. Jej specjalistyczny skład 
wzbogacony o 0,1% Chlorhexydyny, bioaktywny peptyd 
i kwas hialuronowy; przyspieszają regenerację dziąseł 
i zapobiegają wypadaniu zębów.

• Skutecznie zwalcza mikrobiologiczną płytkę nazębną

• Zmniejsza utratę kości

• Nawilża i leczy dziąsła

• Eliminuje krwawienie dziąseł

• Chroni przed próchnicą i ubytkami

• Działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo
250 ml

Nawilża błonę śluzową jamy ustnej zmniejszając ryzyko 
powstania stanu zapalnego dziąseł i przyzębia.!

Nie zawiera alkoholu
Odpowiedni zarówno po zabiegach chirurgicznych jak i przetokach 
zębowych, suchych bruzdach i implantach.

Zastosowanie: Nanieś punktowo na chore miejsce 2-3 razy 
dziennie, pozostaw na 20 minut i wypłucz jamę ustną. 
Stosuj przez maksymalnie 15 dni.

PERIODIGUM CHLORHEXENE 
ŻEL
Żel do stosowania miejscowego o skutecznym 
terapeutycznym i klinicznym stężeniu 0,2 % 
Chlorheksydyny. Najlepszy w skutecznym leczeniu chorób 
przyzębia i zapalenia dziąseł. Wzbogacony olejkiem 
goździkowym, który w naturalny sposób znieczula 
miejscowo, bez substancji farmaceutycznych.

• Zwalcza nazębną płytkę bakteryjną

• Zapobiega potencjalnym infekcjom

• Zmniejsza utratę kości

• Nawilża i leczy dziąsła

• Eliminuje krwawienie dziąseł

• Znieczula miejscowo w naturalny sposób

30 ml

PERIODONTITIS – GINGIVITIS
Periodontitis rozprzestrzenia się głębiej w dziąsłach, które krwawią. Stopniowo dochodzi 
do zapalenia dziąseł i przyzębia, przetok ustnych, suchych bruzd, cofania się dziąseł 
i odsłaniania szyjek zębowych, zaniku kości z korzeniami zębów, ruchomości zębów i ich utraty.

Produkty z chlorheksydyną należy używać do leczenia a nie 
zapobiegania!! Należy stosować je w ograniczonym czasie.!

STAN ZAPALNY PRZYZĘBIA
Parodontoza to stan przyzębia, którego głównymi objawami są krwawienia, rozchwianie zębów 
oraz ich wypadanie. Regularne leczenie i odpowiednia reakcja pacjenta zapobiega wypadaniu 
zębów. Współczesne badania pokazują związki chorób przyzębia z innymi schorzeniami 
ogólnoustrojowymi, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe, oddechowe, osteoporoza, 
przedwczesne porody wraz z  niską wagą urodzonych dzieci.



Fluorki 250 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Płucz 10 ml płynu do płukania jamy ustnej 
przez 30 sekund po szczotkowaniu. Nie połykaj.  
Idealne połączenie z pastą ODOR BLOCKER.

ODOR BLOCKER
PŁYN DO PŁUKANIA JAMY 
USTNEJ
Fluorkowy płyn do codziennego leczenia nieprzyjemnego 
zapachu w jamie ustnej i zwalczający nieświeży oddech. 
Zawiera kompleks cynku, który neutralizuje nieprzyjemny 
zapach spowodowany lotnymi związkami siarki 
tworzącymi się na dziąsłach oraz języku.

• Leczy nieprzyjemny zapach w jamie ustnej

• Przeciwdziała nieświeżemu oddechowi 

• Walczy z bakteryjną płytką nazębną 

• Daje natychmiastowe uczucie świeżości

• Zapewnia długotrwałe działanie i poczucie świeżości 
w jamie ustnej

250 ml

NIEŚWIEŻY ODDECH
Występowanie nieświeżego oddechu wynika głównie z wzrostu bakterii w jamie ustnej, który 
często spowodowany jest takimi dolegliwościami jak: zapalenie dziąseł, zapalenie przyzębia, 
owrzodzenia jamy ustnej. Niskokaloryczna dieta, choroby takie jak cukrzyca czy problemy 
z wątrobą oraz stosowanie leków mogą również przyczyniać się do powstawania nieświeżego 
oddechu. Problem ten nasila się w szczególności po przebudzeniu oraz przed posiłkami.

Fluorki 1450 ppm F
Odpowiednia dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat.

Zastosowanie: Szczotkuj 2-3 razy dziennie miękką szczoteczką
Idealna do stosowania w połączeniu z płynem do płukania jamy 
ustnej ODOR BLOCKER.

ODOR BLOCKER
PASTA DO ZĘBÓW
Pasta do zębów do codziennego leczenia nieprzyjemnego 
zapachu w jamie ustnej i nieświeżego oddechu. Specjalnie 
zaprojektowana kompozycja składników, zwalcza bakterie 
odpowiedzialne za produkcję lotnych związków siarki 
będących głównym powodem powstawania nieświeżego 
oddechu.

• Zwalcza nieświeży oddech 

• Walczy z bakteryjną płytką nazębną 

• Zapewnia długotrwałe działanie i poczucie świeżości 
w jamie ustnej 

75 ml



Zastosowanie: Jednorazowo zaaplikuj 2 lub 3 dozy spray’u 
do jamy ustnej, tyle razy ile to potrzebne. Odczekaj 5 sekund.  
Nie połykaj.

ODOR BLOCKER 
SPRAY

Spray do ust zwalczający nieprzyjemny zapach 
w jamie ustnej i  nieświeży oddech. Starannie 
dobrana kompozycja kompleksu cynku przeciwdziała 
nieprzyjemnemu zapachowi wytwarzanemu w jamie 
ustnej przez lotne związki siarki zapobiegając przykremu 
zapachowi z ust.

• Leczy nieprzyjemny zapach w jamie ustnej

• Zwalcza nieświeży oddech 

• Walczy z bakteryjną płytką nazębną 

• Zapewnia natychmiastowe poczucie świeżości

• Zapewnia długotrwałe działanie  

• Nie zawiera alkoholu50 ml



PROPONOWANE SCHEMATY

PASTA  
DO ZĘBÓW

NIEŚWIEŻY 
ODDECH

EKSTRAKCJA 
ZĘBÓW ZABIEGI  
CHIRURGICZNE
IMPLANTY 
APARATY  
ORTODONTYCZNE

ODOR BLOCKER
PASTA  
DO ZĘBÓW

ODOR BLOCKER
PŁYN  
DO PŁUKANIA

ODOR BLOCKER
SPRAY

SUCHOŚĆ JAMY 
USTNEJ

HYDRORAL XERO
PASTA  
DO ZĘBÓW 

HYDRORAL XERO
PŁYN  
DO PŁUKANIA

HYDRORAL XERO
SPRAY

WYBIELANIE,
POLEROWANIE,
OCZYSZCZANIE
ZĘBÓW

BLACK & POLISH
PASTA  
DO ZĘBÓW

PLAQUE & TARTAR
PŁYN  
DO PŁUKANIA

SENSITIVE
PŁYN  
DO PŁUKANIA

WYBIELANIE 
ZĘBÓW

WHITENING
PASTA  
DO ZĘBÓW

SENSITIVE
PŁYN  
DO PŁUKANIA

PLAQUE & TARTAR
PŁYN  
DO PŁUKANIA

PERIODIGUM
ŻEL Z CHLORHEK-
SYDYNĄ

NATYCHMIASTOWE 
WYBIELANIE 
ZĘBÓW

WHITENING BLUE
PASTA  
DO ZĘBÓW 

SENSITIVE
PŁYN  
DO PŁUKANIA

PLAQUE & TARTAR
PŁYN  
DO PŁUKANIA

PŁYN  
DO PŁUKANIA  
JAMY USTNEJ

SPRAY LECZENIE  
ANTYSEPTYCZNE

PASTA  
DO ZĘBÓW

PŁYTKA NAZĘBNA/ 
KAMIEŃ NAZĘBNY/ 
UBYTKI

CIĄŻA

PLAQUE  
& TARTAR
PASTA  
DO ZĘBÓW

PREGNANCY
PASTA  
DO ZĘBÓW

PLAQUE  
& TARTAR
PŁYN  
DO PŁUKANIA

GINGIVITAL
PŁYN  
DO PŁUKANIA

WRAŻLIWE ZĘBY SENSITIVE  
PASTA  
DO ZĘBÓW 

SENSITIVE
PŁYN  
DO PŁUKANIA

ZAPALENIE 
DZIĄSEŁ

GINGIVITAL  
PASTA  
DO ZĘBÓW 

GINGIVITAL
PŁYN  
DO PŁUKANIA

ODOR BLOCKER
SPRAY

PERIODIGUM
ŻEL Z CHLORHEK-
SYDYNĄ

CHOROBY 
PRZYZĘBIA

PERIODIGUM 
PŁYN  
DO PŁUKANIA

ODOR BLOCKER
SPRAY

PERIODIGUM
ŻEL Z CHLORHEK-
SYDYNĄ

DIABETYCY DIABETEETH
PASTA  
DO ZĘBÓW

GINGIVITAL
PŁYN  
DO PŁUKANIA

HYDRORAL XERO
SPRAY

PŁYN  
DO PŁUKANIA  
JAMY USTNEJ

SPRAY LECZENIE  
ANTYSEPTYCZNE

Połączenie pasty i płynu do płukania jamy ustnej mają charakter orientacyjny 
i mogą  się różnić w zależności od przypadku bądź wskazań lekarza.



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

Sklepy online:
hurtowy: sklep.indent.pl 
detaliczny: dbamozeby.com 
 

 FrezyDermOralCarePolska


