
Zobni pasti in parodontalni gel  Curasept ADS®

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

t. +386 (0)2 460 53 42
e. info@flegis.si 

Izdelki CURASEPT ADS® so na voljo v spletni trgovini www.zdrav-nasmeh.com ter  
v lekarnah, specializiranih trgovinah in drogerijah. Več informacij o izdelkih najdete na spletnem 

mestu Zdrav nasmeh oziroma nas za dodatne informacije lahko pokličete ali nam pišete.

Priporočamo tudi
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MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS PRIME

• izjemno mehke in dolge ščetine 
• gibljivo in čvrsto žično jedro iz kirurške žice Cural
• v petih velikostih, za različno velike medzobne prostore 

ZOBNE PASTE CURAPROX ENZYCAL

• ne vsebujejo penila SLS, zato so primerne ob uporabi 
izdelkov Curasept, saj ne vplivajo na delovanje 
klorheksidina

• nizkoabrazivne in prijazne do sklenine
• encimi v pastah spodbujajo učinkovitost sline pred 

nastankom kariesa
• na voljo s fluoridi ali brez njih

ZOBNA ŠČETKA CURAPROX ULTRA SOFT SMART

• 7600 izjemno mehkih ščetin CUREN
• zelo majhna glava za natančno ščetkanje težje 

dostopnih mest
• osemkotno držalo za lažji oprijem pod ustreznim 

kotom

SISTEM CURASEPT ADS®  
Kako obvladovati zobne obloge,  
ko je ščetkanje oteženo

Curasept ADS® 350
30 ml parodontalnega gela vsebuje 0,5 % klorheksidina

• za TEDENSKO intenzivno nego

• primeren za lokalno uporabo kot intenzivna podpora 
pri zdravljenju parodontalnih obolenj

• za nego zobnih vsadkov, parodontitisa in fiksne zobne 
protetike

Curasept ADS® 705
75 ml zobne paste vsebuje 0,05 % klorheksidina in 
0,05 % fluoridov

• za VSAKODNEVNO uporabo ali po priporočilu 
zobozdravnika 

• za močnejšo zaščito pred zobno gnilobo

• primerna za ljudi z zobno protezo, ortodontskim 
aparatom, zobnimi vsadki in s težavami obzobnih tkiv

brez 
alkohola

brez  
penila
SLS

Curasept ADS® 712
75 ml zobne paste vsebuje 0,12 % klorheksidina

• priporočljiva uporaba PRED VSAKIM  
zobozdravstvenim posegom in po njem 

• zavira nastanek zobnih oblog

• primerna za ljudi z zobno protezo, ortodontskim 
aparatom, zobnimi vsadki in s težavami obzobnih tkiv brez  

penila
SLS

ZOBNA ŠČETKA CURAPROX ULTRA SOFT 5460

• 5460 izjemno mehkih ščetin CUREN
• kompaktna, nekoliko nagnjena glava doseže  

tudi težko dostopna mesta
• osemkotno držalo za lažji oprijem pod  

ustreznim kotom
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IZDELKI CURASEPT ADS®

Pri težavah z dlesnimi, po operaciji, pri zobnih vsadkih 
in fiksnih ortodontskih aparatih je ščetkanje zob oteženo 
ali celo nemogoče. Takrat si pomagamo z izdelki s 
klorheksidinom (CHX), ki dokazano deluje antibakterijsko 
in obstojno, saj na površini ustne sluznice ostane še nekaj 
časa po uporabi.  

Informacije o vzorcu: USTNA VODA/ZOBNA PASTA/PARODONTALNI GEL CURASEPT ADS®

Samo za zunanjo uporabo. Več o uporabi na www.zdrav-nasmeh.com. Ne požirajte. Hranite nedosegljivo otrokom. 
Hranite v suhem in temnem prostoru. Po uporabi embalažo zavrzite med ustrezne odpadke. Sestavine in rok uporabe 
so zapisani na embalaži. Proizvajalec in odgovorni subjekt: Curaden Healthcare S.p.A. Via G. Parini, 19 - Saronno (VA), 
Italija. Distributer: Flegis, d. o. o., Perhavčeva ul. 36, 2000 Maribor, Slovenija. * Velja za zobne paste in parodontalni gel.

Ustne vode Curasept ADS®

delujejo 
antibakterijsko

vsebujejo
klorheksidin 

(CHX)

varna in ucinkovita 
zascita pred nastankom 

bakterijskih oblog

PREDNOSTI  
IZDELKOV CURASEPT

Izdelki Curasept vsebujejo klorheksidin in posamezniku 
pomagajo: 
• negovati zobe, tudi ko je zaradi različnih vzrokov 

ščetkanje oteženo ali nemogoče, 
• odpraviti oziroma ustaviti že prisotno vnetje dlesni/

gingivitis, 
• zmanjšati tveganje pri zapletih po operativnih 

posegih na zobeh in obzobnih tkivih.
 
Ob klorheksidinu izdelki Curasept vsebujejo tudi sistem 
ADS® (Anti Discoloration System).

zmanjšujejo možnost  
obarvanja zob
in spremembe 
zaznave okusa

vsebujejo 
sistem ADS®  

(Anti Discoloration  
System)

pripomorejo k dolgotrajnemu 
učinku klorheksidina 

BREZ  
penila SLS* 

(natrijevega
 lavrilsulfata) 

ne dražijo  
ustne sluznice

BREZ
alkohola

Študije so potrdile, da ustne vode, zobni pasti in gel Curasept ADS® 
varno in učinkovito zavirajo nastanek bakterijskih oblog. 

Curasept ADS® 205
2 dcl ustne vode vsebuje 0,05 % klorheksidina in
0,05 % fluoridov

• za DOLGOTRAJNO uporabo in preventivo  
pred kariesom

• zavira širjenje zobnih oblog in remineralizira

• za dopolnilno nego ob ortodontskem 
in protetičnem zdravljenju

 

Curasept ADS® 212

• za KRATKOTRAJNO uporabo, po navodilu 
ortodonta ali zobozdravnika

• zmanjšuje število bakterij pred  
lažjo operacijo 

• preprečuje zaplete po operaciji
 

2 dcl ustne vode vsebuje 0,12 % klorheksidina

Curasept ADS® 220
2 dcl ustne vode vsebuje 0,20 % klorheksidina

• za KRATKOTRAJNO INTENZIVNO 
uporabo, po navodilu ortodonta ali 
zobozdravnika

• močno zavira nastajanje zobnih oblog 

• preprečuje zaplete po operaciji
 

0,20 %
CHX

0,12 %
CHX

0,05 %
CHX

0,05 %
fluoridov


