Enzycal ZERO

NE
VSEBUJE
eteričnih
olj

Priporočamo tudi

0%

ZOBNA ŠČETKA CURAPROX 5460, SINGLE

nežna do
zobne sklenine

NIZKO
abrazivna

prijetno
blagega okusa

•
•
•
•

izjemno tanke in nežne poliestrske ščetine CUREN®
gosto vpetje ščetin omogoča učinkovito čiščenje vseh
površin v ustih
kompaktna in rahlo upognjena glava ščetke za lažji
doseg vseh območij
osemkotna oblika držala omogoča ščetkanje pod
ustreznim kotom, kar zagotavlja boljše rezultate

MEDZOBNA ŠČETKA CURAPROX CPS PRIME
•
•
•
•
•

pet velikosti reši 95 % vseh težav čiščenja medzobnih
prostorov
doseže vse kotičke in konkavne površine medzobnega prostora
omogoča nadzor zobnih oblog tudi na mestih, ki jih ne doseže
niti zobna nitka
ohranja zdrave zobe in dlesni
prednosti: dolge in fine ščetine; tanko, a čvrsto žično jedro;
posebno vpetje žičnega jedra, ki podaljšuje življenjsko dobo
ščetke

STRGALO ZA JEZIK CURAPROX CTC
•
•

ne
vsebuje
SLS

USTNA VODA CURASEPT ADS 205

nežna do ustne sluznice
in manjše tveganje
za pojav aft
primerna
tudi med

homeopatskim
zdravljenjem

vsebuje
ENCIME
za krepitev naravne
zaščitne vloge sline

•
•
•
•
•

podpora ustni higieni, ko je oslabljen imunski sistem
z 0,05 % klorheksidinijevega diglukonata, ki preprečuje nastanek oblog
s sistemom ADS , ki preprečuje obarvanje jezika in zob zaradi klorheksidina
brez alkohola
ob uporabi izdelkov s klorheksidinom je priporočljiva uporaba zobne paste
brez SLS, saj ta skrajša učinkovitost klorheksidina

Zobne paste ENZYCAL

Izdelke CURAPROX lahko kupite v spletni trgovini www.zdrav-nasmeh.com
ter v lekarnah, specializiranih trgovinah in drogerijah.
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0%

dvojno strgalo temeljito in globinsko
odstrani obloge ter preprečuje zadah
ergonomska oblika strgala zmanjšuje
siljenje na bruhanje

PREDNOSTI zobnih past Enzycal

ŠČITI PRED AFTAMI

manjse tveganje za pojav aft

Kaj je natrijev lavrilsulfat? SLS je zelo penasto
čistilno sredstvo, ki se pogosto uporablja v čistilih,
šamponih in gelih za prhanje. Zaradi njega tvegamo
razdraženo kožo, poškodbe, dokazano pa spodbuja
nastanek bolečih razjed v ustih. Enzycal ne vsebuje
SLS-a, kar pomeni veliko manjše tveganje za razjede
(afte) v ustih.

NARAVNA ZAŠČITNA
VLOGA SLINE

BREZ

PENILA
SLS
NESPREMENJENA

brez

USTNA FLORA

natrijevega
fluorida

1450

1450 ppm
natrijevega
fluorida

nizkoabrazivna

prijazna do zobne sklenine

Fluorid sklenino naredi odpornejšo za kisline,
preprečuje rast škodljivih bakterij v zobnih
oblogah in s tem tudi nastanek kariesa. Poleg tega
lahko spodbuja remineralizacijo dekalcinirane
zobne sklenine. Danes večina zobnih past vsebuje
od 1000 do 1500 ppm (delov na milijon – ‰)
fluora, Enzycal pa je na voljo s 1450 ppm ‰ in z
950 ppm ‰ natrijevega fluorida ali v celoti brez
(Enzycal zero). Slednja različica tudi ne vsebuje
eteričnih olj, zato je primerna na uporabo med
homeopatskim zdravljenjem.

950

950 ppm
natrijevega
fluorida

DOLGOROČNA

PODPORA

naravni zaščiti zob

NEŽEN OKUS
Močni dodatki arom v zobnih pastah
razdražijo ustno sluznico ter lahko
povzročijo razjede in afte, zato je v
Enzycalu izjemno malo mentola. Tako
imata kava in pomarančni sok po ščetkanju
zob z zobno pasto Enzycal še vedno enak
okus, zaradi česar vam bo sluznica ustne
votline še posebej hvaležna.

no
rijet bla

kus
go

Encimi v pastah Enzycal na naraven način spodbujajo učinkovitost sline, saj
so enaki tistim, ki so v telesu že prisotni. Z njimi slina lahko nemoteno ščiti
pred nastankom kariesa in varuje dlesni.

poudarjena naravna zascitna moc sline

ŠČITI PRED
KARIESOM

zero

Slina s svojimi encimi in minerali ščiti zobe, dlesni, jezik in sluznico ustne
votline pred zobnimi oblogami in bakterijami, ob tem pa nevtralizira pH v
ustni votlini in pomaga preprečevati ustne bolezni. Kljub temu da je slina
običajno tudi dovolj učinkovita, da podpira remineralizacijo zobne sklenine in
spodbuja celjenje ran na dlesnih, lahko ta obrambni sistem hitro prizadenejo
prevelika količina sladkorja, pijače z nizkim pH, alkohol in nikotin.

dodani encimi

Večina zobnih past ima zrnato teksturo, ki lahko škodi zobni sklenini.
Nekaj granulacije pri odstranjevanju zobnih oblog sicer koristi, če pa
je zobna pasta preveč zrnata, bo obrusila in ostrgala zobno sklenino.
Stopnja abrazivnosti zobne paste je izražena z vrednostjo RDA (angl.
relative dentin abrasion – relativna abrazivnost dentina). Enzycal s
svojo vrednostjo RDA 30 oz. 60 spada med nizkoabrazivne zobne
paste, kar pomeni, da je nežna, vendar intenzivna in učinkovita.

p

brez penila SLS

V primerjavi z drugimi zobnimi pastami Enzycal
ne vsebuje natrijevega lavrilsulfata (SLS), zato
zagotavlja naravno in dolgoročno skrb za vaše zobe.
Je brez škodljivih snovi, ki bi prodrle v telo, med
njenimi pozitivnimi učinki pa je tudi občutno manjše
tveganje za pojav aft.

NE POŠKODUJE SKLENINE

