
CITROX® HIALURONSKA KISLINACHX 0,09 %

CITROX® HIALURONSKA KISLINACHX 0,50 %

NaF 230 ppm

CITROX®CHX 0,20 %

PRIPOROČAMO TUDI

  ZOBNA ŠČETKA CURAPROX CS 5460 ULTRA SOFT

  MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS PRIME

•  izjemno goste, mehke in tanke poliestrske ščetine CUREN®

•  pri krožnem ščetkanju, kjer polovica ščetin pokriva zobe,  
    polovica pa dlesen, varno in učinkovito očisti rob  
    med zobom in dlesnijo 

•  primerne za VSAKODNEVNO preventivo
•  ker z zobno ščetko očistimo le okoli 70 % površin zob  
    in obzobnih tkiv, za popolnoma čiste zobe potrebujemo  
    medzobne ščetke
•  izberite medzobne ščetke s tankim žičnim jedrom  
    ter dolgimi, gostimi in mehkimi ščetinami

  MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS PERIO

•  priporočljive za ŠČETKANJE VEČJIH MEDZOBNIH PROSTOROV
•  pri zalivkah, kronah, mostičkih
•  pri parodontalnem zdravljenju
•  za čiščenje fiksnega ortodontskega aparata

Vsi izdelki so na voljo v spletni trgovini www.curaprox.si ter v lekarnah, drogerijah in 
specializiranih trgovinah. Za dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete.

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

t. +386 (0)2 460 53 42
e. info@flegis.si
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Gel, 10 ml

•  za KRATKOTRAJNO intenzivno nego (3–7 dni) 
    ciljnih predelov v ustni votlini
•  preprečuje nalaganje bakterijskih oblog, s čimer  
    zmanjšuje tveganje za vnetje in okužbe, ki jih      
    povzročajo vsadki in proteze
•  ščiti pred težavami z zobmi in obzobnimi tkivi
•  zaradi vsebnosti hialuronske kisline učinkovito  
    spodbuja obnovo tkiv po operativnem posegu

PERIOPLUS+ FOCUS

Ustna voda, 200 ml

Zobna pasta, 75 ml

•  za KRATKOTRAJNO intenzivno uporabo (3–7 dni) 
    pred invazivnimi zobozdravstvenimi posegi in po njih
•  z izredno veliko koncentracijo klorheksidina  
    zagotavlja odlično zaščito pred bakterijami v ustih,  
    s čimer preprečuje nastanek in nalaganje zobnih oblog

•  primerna za KRATKOTRAJNO uporabo (do 4 tedne) 
•  ne vsebuje natrijevega lavrilsulfata (SLS),  
    zato se lahko uporablja s katerokoli ustno  
    vodo Perio Plus+ ter zagotavlja  
     idealno zaščito zob in dlesni

PERIOPLUS+ FORTE

PERIOPLUS+ SUPPORT 

IZPOPOLNJENA FORMULA 
ZA UČINKOVITO ZAŠČITO 
ZOB IN DLESNI 

KOMBINIRANA MOČ 
KLORHEKSIDINA 
IN CITROX®-a 



CITROX®CHX 0,05 % NaF 0,05 %

Ustna voda, 200 ml

•  za DOLGOTRAJNO vzdrževanje (do 6 mesecev)  
    ustne higiene
•  učinkovita pri posameznikih s povečanim tveganjem  
    za težave z zobmi in obzobnimi tkivi
•  pomaga ob suhih ustih zaradi zdravljenja
•  primerna tudi za vse, ki nosijo ortodontski aparat

PERIOPLUS+ BALANCE

CITROX®CHX 0,12 %

Ustna voda, 200 ml

•  za KRATKOTRAJNO uporabo (do 3 tedne)  
•  za preprečevanje težav z zobmi 
     in obzobnimi tkivi npr. krvavenja

PERIOPLUS+ PROTECT

Informacije o vzorcu: Ustna voda/zobna pasta Perio Plus+
UPORABA: ustna voda: Tekočino pol ure po ščetkanju žvrkljajte v ustih eno minuto, nato izpljunite. Zobna pasta: Zobno pasto v velikosti zrna graha 
nanesite na zobno ščetko, po ščetkanju pasto izpljunite. Ust ne splaknite. Vode in paste ne požirajte.  
Hranite v suhem in temnem prostoru ter nedosegljivo otrokom.  
Po uporabi embalažo zavrzite med ustrezne odpadke. Sestavine in rok uporabe so napisani na embalaži. Več o uporabi na www.curaprox.si.
Proizvajalec: Curaden AG, Amlehnstarsse 22, CH - 6011 Kriens, Švica
Distributer: Flegis, d. o. o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor
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KOMBINIRANA MOČ KLORHEKSIDINA IN CITROX®-a 
V ENI BREZALKOHOLNI FORMULI ZMANJŠUJE 
TVEGANJE ZA OKUŽBO 

  Deluje antiseptično, protiglivično in protivirusno 

  Ščiti pred težavami z zobmi in obzobnimi tkivi 

  Ne vpliva na spremembo zaznave okusa

  BREZ natrijevega lavrilsulfata (SLS)

  BREZ alkohola 

  Prijetnega okusa 

VEČJA UČINKOVITOST 
S KOMBINACIJO  
KLORHEKSIDINA IN CITROX®-a 

KLORHEKSIDIN Z MOČJO NARAVE
Perio Plus+ je popolnoma nova linija izdelkov CURAPROX, ki 
združuje ustne vode, zobno pasto ter gel s klorheksidinom (CHX) 
in CITROX®-om, naravnim izvlečkom grenke pomaranče
z antiseptičnim, protiglivičnim in protivirusnim delovanjem.
Kombinacija klorheksidina in CITROX®-a v izdelkih Perio Plus+ 
uspešno obvladuje bakterijske obloge ter ščiti zobe in dlesni. 

ZAŠČITA PRED TEŽAVAMI Z ZOBMI IN DLESNIMI
Izdelki iz linije Perio Plus+ vsebujejo tudi kopolimer PVP/VA,  
ki na zobeh, dlesnih in sluznici tvori zaščitni film. Skupaj z 
brezovim sladkorjem ksilitolom zagotavlja močno zaščito 
pred kariesom. Ustne vode Perio Plus+ so idealne za  
obvladovanje zobnih oblog pred operativnim posegom  
in po njem. Skupaj z zobno pasto in gelom ponujajo učinkovito 
rešitev za posameznike s povečanim tveganjem za težave z 
zobmi in obzobnimi tkivi.

Nasvet: med uporabo se je priporočljivo  
izogibati tobaku in hrani, ki povzroča močno 
obarvanje zob: kavi, zelenemu in črnemu čaju, 
rdečemu vinu, žafranu, kariju, jagodičevju  
in češnjam.

CITROX®CHX 0,09 % HIALURONSKA KISLINA

CIKLODEKSTRINI

 ZA 
DODATNO 
ZAŠČITO

Ustna voda, 200 ml

•  za KRATKOTRAJNO intenzivno nego (do 4 tedne)   
    po operativnem posegu v ustni votlini
•  dodana hialuronska kislina pripomore k obnovi  
    ustnih tkiv in pospešuje pooperativno celjenje
•  skrajša obdobje okrevanja
•  s ciklodesktrini za dodatno protivirusno zaščito

PERIOPLUS+ REGENERATE


