
  



  



Curaprox kartáček Sensitive 1560, 3960, 5460 95 Kč 

  
 

Zubní kartáček Curaprox Sensitive 1560 má hustá měkká vlákna, Curaprox 3960 super měkká vlákna 

a Curaprox 5460 ultra měkká vlákna. Vlákna kartáčku jsou vyrobena z polyesteru. Kartáček je balen v 

plastovém blistru a je dodáván s krytkou. 

Švýcarské zubní kartáčky CURAPROX jsou vyvinuty podle nejnovějších trendů v zubní hygieně. 

 

Kartáčky jsou dostupné ve více atraktivních barevných variantách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TePe kartáček Select Compact soft 60 Kč 

  
 

 

Oblíbený TePe kartáček s malou, trojúhelníkovou 

hlavicí, rovným zástřihem vláken, plochým 

držátkem a pevností vláken soft. Počet vláken 

1900. V nabídce je široká barevná škála. 

 

Krček kartáčku lze přizpůsobit do požadovaného 

úhlu pod tekoucí horkou vodou. 

 

 

 

 



Swissdent kartáček Sensitive x-soft 100 Kč 
různé barvy  

 
Zubní kartáček s patentovaným zástřihem x-soft čistících vláken ve tvaru lžíce. Konkávní zástřih 

dokonale kopíruje tvar zubu a umožňuje vláknům 100% kontakt s povrchem zubu. Jemná x-soft 

vlákna jsou vhodná i pro čištění citlivých zubů a dásní. 

Dokonalý, a přesto jednoduchý design rukojeti byl navržen švýcarskými designery dle zubařských 

nástrojů tak, aby se s kartáčkem v ústech snadno manipulovalo a i těžko dostupné plochy byly 

dokonale vyčištěny. 

PROFI kartáček byl testován v Univesität Zürich, Klinika preventivní medicíny, parodontologie a 

kariologie, Prof. Dr. T. Imfeld. 

 

Baleno v blistru.  

 

 

 

 

TePe kartáček Compact Tuft 85 Kč 
jednosvazkový solo kartáček  

 
TePe jednosvazkový kartáček s extra 

jemnými vlákny a krátkým kulatým 

zástřihem. Kartáček je vhodný pro tzv. 

solo techniku - čištění každého 

jednotlivého zubu jemným krouživým 

pohybem s důrazem na čištění linie 

dásní. Též je vhodný pro dočišťování, 

čištění těžko dostupných ploch a 

prořezávajících se zubů. Jednosvazkový 

kartáček se používá bez zubní pasty.  

 

V nabídce je široká barevná škála. 

  



Curaprox Smart Ultra soft 95 Kč 
jednosvazkový solo kartáček  

 

Zubní kartáček SMART má malou hlavici osazenou 7600 ultrajemnými CUREN vlákny o průměru 0,08 
mm a zkrácenou rukojeť. 

Je proto vhodný pro školáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TePe Implant Care Medium 100 Kč 
kartáček pro čištění implantátů  

 

Speciální kartáček pro čištění implantátů byl vyvinutý ve spolupráci s předními švédskými implantology 
a dentálními hygienistkami. 

Zalomení krčku kartáčku a jedinečný tvar hlavice umožňuje perfektní čištění okolí implantátu i z vnitřní 
jazykové strany (linguální a palatinální čištění).  

Zaoblené konce jemných a dlouhých vláken zajišťují jemné čištění. 

 

 

 

 

 



  



Elmex pasta   90 Kč 
červená, 75 ml  

 
 

Pro optimální prevenci proti zubnímu kazu. Aminfluoridy remineralizují sklovinu, takže 

lze dokonce omezit počínající zubní kaz pod povrchem. Nejvyšší ochrana proti vzniku 

zubního kazu, obsah 75 ml. 

Zubní pasta Elmex obsahuje originální, švýcarskými odborníky vyvinutou a patentově 

chráněnou látku olaflur. Tato látka patřící mezi aminofluoridy se v důsledku svých 

fyzikálně chemických vlastností chová jako tenzid. Dokonale přilne k zubní sklovině a 

uvolní fluoridové ionty nutné k remineralizaci zubní skloviny. Tak se fluoridové ionty 

dostanou i k jinak špatně přístupným místům v dutině ústní. 

 

Aminofluoridy mají rovněž antibakteriální vlastnosti, zejména vůči Streptococcus 

mutans, častému původci zubního kazu. 

 

 

 

Elmex pasta Sensitive Plus 90 Kč 
zelená, 75 ml  

 

 

Zubní pasta s aminfluoridy, minimálně abrazivní. Vysoká účinnost proti zubnímu kazu, 

velice vhodná pro citlivé krčky. Obsah 75 ml. 

 1. PLUS: Vysoce účinný aminfluorid vytváří vrstvu, která chrání obnažené zubní 
krčky proti zubnímu kazu 

 2. PLUS: Když se tyto výrobky používají pravidelně, jedinečné aktivní složky 
chrání proti přecitlivělosti zubů 

 3. PLUS: Díky obzvláště nízké abrazivitě (RDA 30) čistí zubní pasta velmi šetrně a 
nepoškozuje obnažené zubní krčky 

 

  



Swissdent Extreme 450 Kč 
intenzivní bělící pasta, 100 ml  

 
Červená zubní pasta je určena pro bělení velmi 

zabarvených zubů kuřáků, milovníků červeného vína, 

kávy a čaje. Hodnota abrazivity 40 RDA je sice téměř 

dvojnásobná než u stříbrné Nanowhitening pasty, ale 

patří mezi šetrné hodnoty. Běžné bělicí pasty 

dosahují často hodnot 120 -150 RDA, některé 

dokonce až 200 RDA. 

 

Extrémně účinná formule s dvojitou dávkou přírodních 

enzymů a Nanoxydem obsahuje „baking” sodu neboli 

sodu bicarbona, která účinně odstraňuje vnější 

výrazné pigmentace. Přidaný koenzym Q10 a vitamín 

E revitalizují a pečují o dásně. Výrazná mentolová 

příchuť osvěží dech po několik hodin. Obsahuje 

fluoridy 1180 ppm. Obsah: 100 ml.  

 

 

 

Swissdent Gentle (Nanowhitening) 450 Kč 
Jemná bělící pasta, 100 ml  

 
 

Tato maximálně šetrná zubní pasta je určena pro bělení citlivých zubů. 

Hodnota abrazivity 24 RDA je nejnižší z bělících zubních past na trhu. 

Jemná formule s přírodními enzymy a Nanoxydem je obohacena o vitamín 

E. Nedráždí ústní sliznici. Obsahuje fluoridy 1180 ppm. Obsah: 100 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opalescence 300 Kč 
zubní pasta, 100 ml  

 
 

 

Zubní pasta k dlouhodobému uchování odstínu 

vybělených zubů. Díky mátové příchuti a 

unikátním vlastnostem je ideální volbou pro ty, 

kteří si chtějí udržovat zdravou ústní dutinu. 

Důsledkem unikátního složení je maximální 

absorbce fluoridu sklovinou a odstranění 

povrchových pigmentací při nejnižší možné abrazi. 

 

 

 

 

 

Herbadent 100 Kč 
gelová zubní pasta, 75 g  

 
Herbadent bylinná zubní pasta obsahuje extrakty a silice klinicky 

ověřené směsi 7 léčivých rostlin, (extrakt ze směsi bylin řepíku, 

nátržníku, šalvěje a heřmánku doplněný o mátovou, fenyklovou a 

hřebíčkovou silici). 

Kombinace extraktů a silic 7 léčivých rostlin zvyšuje 
antimikrobiální účinnost. Vhodná při krvácení, zánětu dásní a 
parodontóze. Posiluje a regeneruje dásně a sliznici dutiny ústní. 
Zubní pastu mohou používat i děti a těhotné ženy. 

Herbadent gelová zubní pasta se vyrábí ve farmaceutické kvalitě 
bez přidání chemických barviv. 

Obsahuje fluoridy.  

 

 

 

 

 

 



MARVIS Whitening Mint 230 Kč 
bělící pasta bez fluoridu, 75 ml  

 
Bělicí zubní pasta poskytující intenzivní chuťovou senzaci při 
každém čistění.  

Tato bohatá, krémová zubní pasta promění každodenní 
čistění zubů v luxusní chuťový zážitek. Použité ingredience 
pomáhají redukovat tvorbu plaku a odstraňovat povrchová 
zabarvení pro zářivější, krásnější úsměv. Mrazivé pošimrání 
díky „chladivé“ mátové příchuti zanechá dlouhotrvající svěžest a nezapomenutelný chuťový zážitek.  

Neobsahuje fluoridy. 

Obsah: 75 ml 

 

 

MARVIS Aquatic Mint 230 Kč 

zubní pasta bez fluoridu, 75 ml  
 

Zubní pasta s jemně chladivou příchutí máty.  
Tato bohatá, krémová zubní pasta promění každodenní čistění 
zubů v luxusní chuťový zážitek. Odstraňuje plak a povrchová 
zabarvení pro dokonale zářivý úsměv. „Jemně chladivá“ 
mátová příchuť nese nádech příjemné mořské svěžesti. 

Neobsahuje fluoridy. 

Obsah: 75 ml  

 

 

 

MARVIS Cinnamon Mint 230 Kč 

zubní pasta bez fluoridu, 75 ml  
 

Kombinace exotické sladkosti skořice a osvěžující máty 
přináší překvapivou chuť i dlouhotrvající svěžest.  
S bohatou krémovou zubní pastou, zažijete během čištění 
zubů i příjemné mravenčení v ústech. Použité ingredience 
pomáhají redukovat tvorbu zubního plaku a zubního kámene. 

Neobsahuje fluoridy.  

Upozornění: skořicové aroma použité v pastě může ve velmi vzácných případech vyvolat alergickou 
reakci. 

Obsah: 75 ml  



 

MARVIS Amarelli Licorice Mint 230 Kč 

zubní pasta bez fluoridu, 75 ml  
 

Příchuť Amarelli Licorice vznikla ve spolupráci s italskou firmou 
Amarelli, která je už od roku 1731 světově proslulá díky svojí 
vysoce kvalitní lékořicí. Díky tomuto spojení vznikla elegantní 
příchuť, kombinující čistotu, lákavé aroma lékořice a svěžest 
máty. Bohatá krémová pasta. Použité ingredience pomáhají 
redukovat tvorbu plaku a během čistění zubů Vám bude v 
ústech příjemně trnout.  
Neobsahuje fluoridy. 

Obsah: 75 ml  

 

 

MARVIS Jasmin Mint 230 Kč 

zubní pasta bez fluoridu, 75 ml  
 

Zubní pasta s příchutí jasmínu a nádechem máty. 
Tato bohatá, krémová zubní pasta promění každodenní 
čistění zubů v luxusní chuťový zážitek. Překvapující, avšak 
šarmantní chuť Jasmínu s nádechem máty je věnována 
hlavně něžnému pohlaví. 

Neobsahuje fluoridy. 

Obsah: 75 ml 

 

 

MARVIS Classic Strong Mint 230 Kč 

zubní pasta bez fluoridu, 75 ml  
 

Zubní pasta s intenzivní příchutí máty. 
Tato bohatá, krémová zubní pasta promění každodenní čistění 
zubů v luxusní chuťový zážitek. Nezaměnitelná „piperita“ 
mentolová příchuť je proslulá svou svěžestí a téměř nikdy 
nekončícímu osvěžení.  

Neobsahuje fluoridy. 

Obsah: 75 ml 

 

 



MARVIS Ginger Mint 230 Kč 

zubní pasta bez fluoridu, 75 ml  
 

Bohatá krémová pasta, v níž se neopakovatelně mísí hřejivý 
zázvor a chladivá příchuť máty. Pikantní kombinace svojí vůní 
i chutí připomíná atmosféru tropů. Použité ingredience 
pomáhají redukovat tvorbu plaku a zubní kámen a rovněž 
jemně, ale účinně pomáhají snižovat zabarvení zubů. 
Neobsahuje fluoridy. 

Obsah: 75 ml 

 

  



  



TePe MK Original mezizubní kartáčky 8 ks 160 Kč 
0,4 mm (růžové) 
0,45 mm (oranžové) 
0,5 mm (červené) 
0,6 mm (modré) 
0,7 mm (žluté) 
0,8 mm (zelené) 
1,1 mm (fialové) 
1,3 mm (šedé) 

 

 
 

 

Mezizubní kartáčky TePe byly vytvořeny na základě úzké spolupráce s předními švédskými zubními 

lékaři. 

Všechny velikosti mají drátek potažený umělou hmotou, aby byla zajištěna maximální ochrana dásní a 

zubů. 

Jedinečné držátko a speciálně vybraná vlákna zajišťují efektivní čištění a trvanlivost kartáčku. 

Tyto kvalitní mezizubní kartáčky se jen tak nezlomí! 

Průměr drátku 0,4 - 1,3 mm, barevné odstíny podle průměru, 8 ks + krytka v balení, baleno v sáčku. 

Radíme Vám: Je velmi důležité zvolit si vhodnou velikost mezizubního kartáčku. Vlákna by měla 

snadno prostoupit mezizubní prostor, nikdy by neměla být násilím vtlačena mezi jednotlivé zuby. 

  



TePe MK Extra Soft mezizubní kartáčky 8 ks 160 Kč 
0,45 mm (světle oranžové) 
0,5 mm (světle červené) 
0,6 mm (světle modré) 
0,7 mm (světle žluté) 
0,8 mm (světle zelené) 
1,1 mm (světle fialové) 

 

 
 

 

Mezizubní kartáčky se speciálně vybranými extra jemnými vlákny pro nejjemnější čištění.  

Vhodné pro osoby s citlivými dásněmi, citlivými zuby, gingivitidou, parodontidou nebo s implantáty.  

Jsou také výtečné pro všechny, kdo preferují u mezizubních kartáčků jemnější vlákna.  

Mezizubní kartáčky TePe byly vytvořeny na základě úzké spolupráce s předními švédskými zubními 
lékaři.  

Mají drátek potažený umělou hmotou, aby byla zajištěna maximální ochrana dásní a zubů. 

Jedinečné držátko a speciálně vybraná vlákna zajišťují efektivní čištění a trvanlivost kartáčku. 

Tyto jemné, kvalitní mezizubní kartáčky se jen tak nezlomí!  

   



 

TePe pouzdro Travel Case 50 Kč 
na mezizubní kartáčky  

 
 

Praktické cestovní pouzdro pro mezizubní kartáčky TePe. 

Pouzdro pojme 6 mezizubních kartáčků i s krytkou a má 

větrací otvory. 

 

 

 

 

 

TePe stojánek Micro 60 Kč 
pro mezizubní kartáčky  

 

 

Malý, praktický stojánek pro hygienické uchovávání mezizubních 

kartáčků TePe a může být použit i pro TePe Mini Flosser. Ve 

stojánku jsou otvory pro vložení mezizubních kartáčků oběma 

směry a další pro ventilaci a rychlé vysušení vláken.  

Stojánek se dodává v různých pastelových odstínech.  

 

  



TePe Gel Gingival 150 Kč 
+ 1 mezizubní kartáček, 20 ml, v blistru  

 
TePe Gingival Gel, speciální antibakteriální gel, usnadňuje zavádění kartáčku do mezizubních prostor, 

zvyšuje účinnost čištění v mezizubí, chrání před vznikem zubního kazu a zánětem dásní.  

Hlavní složkou je antiseptický chlorhexidin diglukonát v koncentraci 0,2%, který zamezuje tvorbě 

zubního plaku a chrání před vznikem zánětu dásní. 

Gel rovněž obsahuje vysoké množství fluoridu sodného (0,32 

% NaF, 1500 ppm), který mineralizuje zubní sklovinu a působí 

preventivně proti vzniku zubního kazu.  

Gel tak poskytuje dvojí ochranu pro dásně i pro zuby.  

Neobsahuje abrazivní částice a má příjemnou mátovou 

příchuť. 

Obsah balení 20 ml vystačí na 50 aplikací. 

V balení je přiložen vzorek TePe mezizubního kartáčku. 

 

Curaprox nit Floss  55 Kč 
s mentolovou příchutí, 50 m  

 

 

Praktický kapesní zásobník s 50m zubní nitě se svěží chutí mentolu. 

Používáním zubní nitě vyčistíte až 40% zubních prostor, do kterých 

nedosáhnete kartáčkem. 

 

 

 

 

Flosspic Profimed modrý 50 Kč 
25 ks  

 

 

Kombinace zubní nitě napnuté v mečíku a párátka, 50 ks, baleno v 

sáčku. 

 

 

  



TePe Mini Flosser 90 Kč 
36 ks  

 

TePe Mini Flosser mečíky s nití byly navrženy tak, aby se dobře 
zaváděly mezi zuby. Je vhodný pro začátečníky nebo pro ty, kdo 
mají problémy s klasickým čištěním pomocí zubní nitě. 

Nákusná ploška na vidlici umožňuje snadné zavedení do těsných 
mezizubních prostor jemným skousnutím zuby. 

Díky pevné niti může být použit vícekrát. Rukojeť je navržena tak, 
aby se pohodlně držela. 

Balení 36 ks v sáčku.  
 

 

ORAL-B Super Floss  115 Kč 
50 ks  

 

 

Ortodontická dentální nit Oral-B® Super Floss® je ideálním 

řešením pro čištění okolo zubních rovnátek, můstků a v 

širokých mezerách mezi zuby.  

 

• Maximální účinnost nitě zajišťují její tři unikátní komponenty - 

dentální nit s vyztuženým koncem pro snadné zavádění, 

porézní a běžná dentální nit. 

• Umožňuje vyčistit zuby i pod ortodontickými pomůckami. 

• Čistí okolo ortodontických pomůcek a v širokých mezerách 

mezi zuby. 

• Odstraní zubní plak pod linií dásní. 

• Obsahuje předem nastříhaných 50ks vláken.  

 

 

 

  



  



Elmex ústní voda 130 Kč 
červená, 400 ml  

 

 

Ústní voda elmex poskytuje účinnou ochranu před zubním kazem, je-li 

používána každý den po čištění zubů. Aminfluorid obsažený v ústní vodě 

posiluje zubní sklovinu a chrání ji před útoky kyselin (zubním kazem), a to 

zejména na těch místech, která jsou zubním kartáčkem obtížně 

dosažitelná. Je obzvláště vhodný pro ty, kteří nosí ortodontické aparáty, 

mají můstky, atd., a také na cesty, když není možnost si zuby vyčistit. 

Bylo prokázáno, že použití ústní vody elmex zvyšuje ochranu před 

vznikem zubního kazu. 

Pro optimální prevenci proti zubnímu kazu byl švýcarskými vědci vytvořen 

tzv. elmex® systém: pro denní péči elmex® zubní pasta – a elmex® ústní 

voda bez alkoholu, pro týdenní péči – elmex® geleé pro intenzivní 

ochranu proti zubnímu kazu. Na základě více jak 400 vědeckých studií 

byly prokázány mimořádné vlastnosti aminfluoridů obsažených ve 

výrobcích elmex®, jakožto efektivní a dlouhotrvající ochrana proti 

zubnímu kazu. Aminfluoridy činí sklovinu odolnější a navíc vytvářejí 

ochrannou vrstvu na všech zubních ploškách (což zajišťuje dlouhodobou ochranu). Aminfluoridy 

remineralizují sklovinu, takže dokonce lze omezit počínající zubní kaz pod povrchem. Nejvyšší 

ochrana proti vzniku zubního kazu byla prokázána při kombinaci zubní pasty elmex® a gelu elmex® 

gelée. Dětská zubní pasta elmex® má obsah fluoridu optimálně nastavený na mléčný chrup a 

příjemnou chuť, která však nesvádí k jejímu polykání. 

 

 

Elmex Sensitive Plus ústní voda 135 Kč 
zelená, 400 ml  

 

 

Ústní voda s aminfluoridem, hydroxidem draselným, fluoridem draselným. 

Při pravidelném používání účinně snižuje přecitlivělost zubů na horké, 

studené, kyselé a sladké, obsah 400 ml.  

Elmex sensitive plus ústní voda s aminfluoridy chrání před zubním kazem a 
citlivými zuby. 

 vysoce účinný aminfluorid vytváří vrstvu, která chrání obnažené 
zubní krčky proti zubnímu kazu 

 když se tyto výrobky používají pravidelně, jedinečné aktivní složky 
chrání proti přecitlivělosti zubů 

Ústní voda elmex SENSITIVE PLUS obsahuje vysoce účinný aminfluorid. 
Na obnažených zubních krčcích vytváří z ochranného polymeru a 
aminfluoridu dvojitý ochranný film. Uzavírá otevřené dentinové tubuly, a tím 
pomáhá zamezit nepříjemným vjemům. Zároveň je vědecky ověřeno, že 
aminfluorid poskytuje účinnou ochranu před kazem dentinu. 



Swissdent Extreme 430 Kč 
ústní výplach, 300 ml  

 

 

SWISSDENT EXTREME FRESHNESS ústní výplach pro svěží dech s prodlouženým účinkem.  

 

Nezabarvuje zuby! 

Výrazný antibakteriální účinek.  

Působí proti špatnému dechu.  

Zpomaluje tvorbu zubního plaku.  

Remineralizuje zubní sklovinu.  

Neobsahuje alkohol. 

Doporučujeme vyplachovat 30 sekund každé ráno a kdykoli 

během dne.  

Nepolykat! Nevhodné pro děti do 6ti let! Obsahuje fluorid 

sodný. 

Obsah: 300 ml.  

 

GUM HaliControl 130 Kč 
ústní výplach proti zápachu z úst, 300 ml  

 

 

GUM HaliControl ústní výplach bojuje s příčinami špatného dechu v celé dutině 
ústní. 

Zachytává a neutralizuje VSC (sloučeniny síry) - tlumí enzymatické reakce, 
které tyto sloučeniny síry produkují. 

Ihned a s prodlouženým účinkem eliminuje zápach z úst.  

Obsahuje laktát zinečnatý a cyklodextrin. 

Neobsahuje alkohol. 

Obsah: 300 ml 

  



GUM Aftamed  160 Kč 
ústní výplach, 100 ml  

 
GUM® Aftamed® ústní výplach pro okamžité utišení bolesti a rychlé hojení rozsáhlých lézí v ústech 

(aftů).  

Afty a stomatitidy jsou malé vřídky, které se v ústech vyskytují jednotlivě i v nevelkých shlucích, a 

jejichž velikost kolísá od velikosti špendlíkové hlavičky po desetihaléře. Způsobují pálení a bolest. 

GUM® vyvinul speciální biologicky přizpůsobivou formuli, jejíž hlavní složkou je vysokohmotnostní 

makromolekulární kyselina hyaluronová. Tato speciální forma kyseliny hyaluronové je 

nepostradatelnou složkou slizniční tkáně.  

Klinicky ověřená a patentovaná formule okamžitě 

odstraňuje bolest, napomáhá rychlému hojení vřídků a 

snižuje jejich výskyt.  

Aftamed® má skvělé mukoadhezivní vlastnosti, jež 

vytváří na lézích ochrannou vrstvu a ulevují tak od bolesti. 

Dlouhodobé uvolňování hyaluronanu, zklidňuje a 

regeneruje sliznici a napomáhá rychlému hojení. 

 

Použití: vyplachujte po jídle množstvím 10 ml 2x – 3x 

denně, pokud je třeba případně vícekrát, a to po dobu 

jednoho týdne nebo do odeznění symptomů. Použijte 

neředěné. Pokud bolest přetrvává, produkt může být 

bezpečně použitý vícekrát denně. Doporučujeme po 

aplikaci minimálně 30 minut nejíst a nepít. Bezpečné pro 

děti starší 36 měsíců a starší. 

Neobsahuje: alkohol, cukr, kortikoidy, proxidy, benzokain. 

V případě požití je neškodný. 

Obsah: 100 ml. 

 

Herbadent 120 Kč 
Bylinná ústní voda, 300 + 100 ml  

 
Přírodní ústní výplach je vyrobený ze směsi bylin (řepík, nátržník, šalvěj, heřmánek) v 

kombinaci s přírodními silicemi máty, hřebíčku a fenyklu, které mají příznivý účinek na 

dásně. Vhodné použití při krvácení dásní a jiných problémech v dutině ústní, při otlaku 

dásní, po čištění ortodontických rovnátek, při problémech s dásněmi. 

Neobsahuje chemická barviva.  

Výplach úst provádějte ráno a večer po vyčištění zubů.  

Nevhodné pro děti do 3 let. 



  



TePe K Select Compact ZOO 70 Kč 
x-soft  

 

TePe K Select Compact ZOO 190 Kč 
x-soft, 3+1 ZDARMA  
 

Oblíbené veselé zubní kartáčky s motivy zvířátek ze Zoo jsou 

určeny nejen pro děti. Malá hlavice snadno dosáhne do všech 

těžko dostupných ploch a extra měkká vlákna jsou velmi šetrná k 

dásním. Kartáček má malou, trojúhelníkovou hlavici, 2760 extra 

měkkých vláken, lékaři doporučovaný rovný zástřih a ploché 

držátko.  

V nabídce je široká škála barev a potisků. Využijte speciálního 

balení 3+1 zdarma!  

TePe kartáčky si můžete perfektně přizpůsobit k čištění. Stačí pod 

horkou vodou ohnout krček do požadované polohy. 

 

 

 

 

BioXtra Baby navlékací kartáček  100 Kč 
průhledný, 1 ks  
 

 

BioXtra baby navlékací kartáček, speciální návlek na prst pro čištění 

prvních zoubků, je vyroben z velmi měkkého silikonu bez obsahu PVC. 

Doporučujeme jej používat v kombinaci s BioXtra baby gelem pro čištění 

zoubků a masáž jemných dásní. BioXtra baby navlékací kartáček můžete 

čistit v antibakteriálním nebo dezinfekčním roztoku, sanitizovat či vyvařit.  

 

 

 

  



Elmex pasta dětská  80 Kč 
50 ml  
 

 

Dětská zubní pasta Elmex s aminfluoridy, snížený obsah fluoru, bez cukru. 

Pasta je vhodná pro děti do 6 let. Obsah 50 ml. 

 účinně a trvale chrání mléčné zuby před vznikem zubního kazu 

 obsahuje nižší koncentraci fluoridu, která je vhodná i pro děti 

 neobsahuje žádnou ovocnou příchuť, která by mohla děti svádět k 
polykání zubní pasty 

 

 

 

Buccotherm gel pro děti 80 Kč 
2 – 6 let, jahoda, 50 ml   

 
 

 

Gelová jemná zubní pasta s nízkým obsahem fluoridů 250 ppm je vhodná pro 

předškoláky. Nízký obsah fluoridů předchází vzniku fluorózy, nehezkých 

bíložlutých skvrn ve sklovině druhých zubů. Oblíbená jahodová příchuť. 

 

 

 

Velmi jemný neabrazivní gel obsahuje 54 % termální pramenité vody Castéra - 

Verduzan, má alkalické pH8. Gel obsahuje přírodní ingredience, neobsahuje 

alkohol, parabeny, SLS a umělá aroma. 

 

  



Krabička na první zoubky Pirát/Víla 65 Kč 
ze dřeva  

 

 

Dřevěná schránka na uchovávání prvních 

zoubků a malých drobností. 

 

 

 

 

 

 

Listerine Smart Rinse 100 Kč 
ústní voda pro děti od 6 do 12 let, s fluoridy, 250 ml  

 
 

 

Dětská ústní voda obsahuje antibakteriální složku CPC (cetylpyridinium-

chlorid) a v malém množství fluoridy (fluorid sodný, 100 ppm F).  

Má jemnou malinovo-jahodovou příchuť a snadno se dávkuje pomocí 

odměrky, která se naplní stisknutím lahvičky.  

Ústní voda není vhodná pro děti do 6 let, které by ji mohly polykat. Pokud 

Vaše dítě používá fluoridové doplňky, poraďte se se zubním lékařem. 

NEOBSAHUJE alkohol a cukr. 

 

  



Halter bonbony plněné čokoládou 
s příchutí malina, pomeranč nebo máta 

30 Kč 

balení 36 g  
 

Mlsejte zdravěji!!! Tradiční švýcarské bobony Halter Bonbons jsou vyrobené z čistě přírodních surovin 
a obsahují kvalitní přírodní sladidlo Isomalt, které neškodí zubům. Bonbony jsou tak vhodné jak pro 
diabetiky, tak i pro všechny ty, kteří si chtějí udržet štíhlou linii.  

Zajímavá kombinace věrné chuti malin, pomeranče nebo máty s prvotřídní švýcarskou čokoládou 
uvnitř bonbonu. 

Může obsahovat stopové prvky ořechů, lískových ořechů, mandlí, mléka (laktózy), sojového lecitinu.  

Při nadměrné konzumaci může být mírně projímavé. 

Obsah balení je 36 g.  

 

    

 

Přesýpací hodiny 90 Kč 
Krteček  

 
 

 

Dřevěný stojánek na zubní kartáček pro děti s přesýpacími 

hodinami, které odměřují správný čas pro čištění zubů. 

Motiv Krtečka. 

  



  



Swissdent Extreme 450 Kč 
intenzivní bělící pasta, 100 ml  

 
Červená zubní pasta je určena pro bělení velmi 

zabarvených zubů kuřáků, milovníků červeného vína, 

kávy a čaje. Hodnota abrazivity 40 RDA je sice téměř 

dvojnásobná než u stříbrné Nanowhitening pasty, ale 

patří mezi šetrné hodnoty. Běžné bělicí pasty 

dosahují často hodnot 120 -150 RDA, některé 

dokonce až 200 RDA. 

 

Extrémně účinná formule s dvojitou dávkou přírodních 

enzymy a Nanoxydem obsahuje „baking” sodu neboli 

sodu bicarbona, která účinně odstraňuje vnější 

výrazné pigmentace. Přidaný koenzym Q10 a vitamín 

E revitalizují a pečují o dásně. Výrazná mentolová 

příchuť osvěží dech po několik hodin. Obsahuje 

fluoridy 1180 ppm. Obsah: 100 ml.  

 

 

Swissdent Gentle (Nanowhitening) 450 Kč 
Jemná bělící pasta, 100 ml  

 
 

SWISSDENT NANOWHITENING 

Tato maximálně šetrná zubní pasta je určena pro bělení citlivých zubů. 

Hodnota abrazivity 24 RDA je nejnižší z bělících zubních past na trhu. 

Jemná formule s přírodními enzymy a Nanoxydem je obohacena o vitamín 

E. Nedráždí ústní sliznici. Obsahuje fluoridy 1180 ppm. Obsah: 100 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Swissdent Extreme 430 Kč 
ústní výplach, 300 ml  

 

 

SWISSDENT EXTREME FRESHNESS ústní výplach pro svěží dech s prodlouženým účinkem.  

 

Nezabarvuje zuby! 

Výrazný antibakteriální účinek.  

Působí proti špatnému dechu.  

Zpomaluje tvorbu zubního plaku.  

Remineralizuje zubní sklovinu.  

Neobsahuje alkohol. 

Doporučujeme vyplachovat 30 sekund každé ráno a kdykoli 

během dne.  

Nepolykat! Nevhodné pro děti do 6ti let! Obsahuje fluorid sodný. 

Obsah: 300 ml.  

 

 

 

 

Swissdent Spray Extreme 250 Kč 
s bělícím účinkem, 9 ml  

 
 

Většina přípravků pro svěží dech pouze problém maskují a 

navíc účinkují krátce. Swissdent však vyvinul technologii 

OXYgard, která nepříjemné pachy odstraní takzvaným 

oxidačním procesem. Tento proces má navíc bělicí účinek, 

protože oxiduje i pigmenty na povrchu zubní skloviny a tím je 

odbarvuje. Extrémně rychle odstraní i velmi aromatické „vůně“ 

česneku, kávy, cigarety či doutníku. Červený sprej Extreme 

garantuje svěží dech až 3 hodiny po aplikaci. 

Maximální počet aplikací: 3x denně. 

Obsah 9 ml postačí na cca 50 dávek. 

Nevhodné pro děti. 

Nevhodné pro osoby s citlivými zuby.  



Opalescence 300 Kč 
zubní pasta, 100 ml  

 
 

Zubní pasta k dlouhodobému uchování odstínu 

vybělených zubů. Díky mátové příchuti a 

unikátním vlastnostem je ideální volbou pro ty, 

kteří si chtějí udržovat zdravou ústní dutinu. 

Důsledkem unikátního složení je maximální 

absorbce fluoridu sklovinou a odstranění 

povrchových pigmentací při nejnižší možné abrazi. 

 

 

 

 

 

 

Bělící pásky na zuby Cougar  1400 Kč 
DeLuxe Pro-Whitening, 28 pásků na 14 dní aplikace  

 
Bělící pásky na zuby Cougar DeLuxe Pro-Whitening jsou v 

současnosti nejpokrokovějším a nejinovativnějším 

produktem na domácí bělení zubů na trhu. Pásky Cougar 

Pro-Whitening byly klinicky testované a bylo dokázáno, že 

jsou zcela bezpečné, snadno použitelné a navíc i účinné. 

S pásky Cougar dosáhnete během 14 dnů viditelných 
výsledků bělení až o 10 odstínů. Zuby budou bělejší už po 
prvních dnech bělení. 

 Cougar vyvinul řadu produktů na bělení zubů, které jsou 
bezpečné, účinné a osvědčené pro bělení zubů bez 
přídavku peroxidu. Tato řada bělících přípravků je k zubům 
šetrná, ale velmi účinná.  

VYROBENÉ V USA - garance nejvyšší možné kvality 
bělení zubů 

 

  



  



Elmex Gelee  170 Kč 
zubní gel, 25 g  

 
 

Léčivý přípravek s vysokým obsahem fluoridu určený k lokální fluoridaci 

chrupu pro prevenci zubního kazu, k léčbě počínajícího zubního kazu 

(remineralizaci) a ošetření citlivých zubů. Zubní gel elmex gelée 

fluoriduje, remineralizuje odvápněnou zubní sklovinu a má trvalý posilující 

účinek. 

 

 

 

 

 

 

Curasept Gel 180 Kč 
0,5% CHX, 30 ml  

 
 

CURASEPT  ADS parodontální gel  (antibakteriální gel) je  určen pro lokální péči o dásně. Kopolymer 

PVP/VA  vytváří ochranný film na postižené dásni. Chlorhexidin-diglukonátu svým spolehlivým 

antibakteriálním účinkem  přispívá  k výraznému snížení bakterií na povrchu dásní a tím k urychlení 

hojení zánětů a ke zmírnění dalších obtíží, zejména v předoperačním a pooperačním období. Zároveň 

snižuje tvorbu a usazování zubního plaku. Neobsahuje alkohol, který v mnoha případech dráždí dásně 

a zvyšuje jejich citlivost a bolestivost. Gel má dobrou přilnavost a příjemnou svěží chuť.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Solcoseryl 280 Kč 
ústní pasta, 5 g  

 
SOLCOSERYL® podporuje hojení poškozené tkáně v ústní dutině a jeho léčivá složka lauromakrogol 
způsobuje povrchové znecitlivění a rychle utiší začínající a přetrvávající bolesti. Pasta vytváří díky 
svému přilnavému charakteru na ústní sliznici dlouhodobý ochranný povlak, který brání podráždění při 
jídle a pití. Bolest pomine za 1-3 minuty po nanesení pasty na bolestivé místo. 

Ústní pasta SOLCOSERYL® je indikována při léčbě: 

 bolestivých a zánětlivých onemocnění sliznice 
dutiny ústní, dásní a rtů, aftů, trhlinek, zánětů 
dásní (gingivitis, parodontitis); 

 bolestivých otlaků způsobených umělým 
chrupem; 

 bolestí dásní při prořezávání zubů moudrosti; 

 pouze na doporučení lékaře se přípravek používá jako ochranný obvaz: po odstranění 
zubního kamene, operacích dásní, vytržení zubů; před nasazením dočasných zubních protéz 
a náhrad zubů, zánětu zubního lůžka. 

Ústní pastu SOLCOSERYL® mohou používat dospělí i děti od 2 let. 

 

GUM Aftamed 160 Kč 
ústní výplach, 100 ml  

 
GUM® Aftamed® ústní výplach pro okamžité utišení bolesti a rychlé hojení rozsáhlých lézí v ústech 

(aftů).  

Afty a stomatitidy jsou malé vřídky, které se v ústech vyskytují jednotlivě i v nevelkých shlucích, a 

jejichž velikost kolísá od velikosti špendlíkové hlavičky po desetihaléře. Způsobují pálení a bolest. 

GUM® vyvinul speciální biologicky přizpůsobivou formuli, jejíž hlavní složkou je vysokohmotnostní 

makromolekulární kyselina hyaluronová. Tato speciální forma kyseliny hyaluronové je 

nepostradatelnou složkou slizniční tkáně.  

Klinicky ověřená a patentovaná formule okamžitě 

odstraňuje bolest, napomáhá rychlému hojení vřídků a 

snižuje jejich výskyt.  

Aftamed® má skvělé mukoadhezivní vlastnosti, jež 

vytváří na lézích ochrannou vrstvu a ulevují tak od bolesti. 

Dlouhodobé uvolňování hyaluronanu, zklidňuje a 

regeneruje sliznici a napomáhá rychlému hojení. 

 

Použití: vyplachujte po jídle množstvím 10 ml 2x – 3x 

denně, pokud je třeba případně vícekrát, a to po dobu 

jednoho týdne nebo do odeznění symptomů. Použijte 

neředěné. Pokud bolest přetrvává, produkt může být 

bezpečně použitý vícekrát denně. Doporučujeme po 

aplikaci minimálně 30 minut nejíst a nepít. Bezpečné pro 

děti starší 36 měsíců a starší. 



Neobsahuje: alkohol, cukr, kortikoidy, proxidy, benzokain. V případě požití je neškodný. 

Obsah: 100 ml.  

 

GUM Aftamed gel 160 Kč 
Na afty a drobná poranění, 12 ml  

 
GUM Aftamed gel, univerzální péče pro okamžité utišení bolesti a rychlé hojení vřídků v ústech (aftů), 
ortodontických oděrek, podráždění od zubní náhrady, drobných popálenin a lézí v ústech.  

Afty a stomatitidy jsou malé vřídky, které se v ústech vyskytují jednotlivě i v nevelkých shlucích. Jejich 
velikost kolísá od velikosti špendlíkové hlavičky po centimetr a způsobují pálení a bolest. 

GUM vyvinul biologicky přizpůsobivou formuli, jejíž hlavní složkou je vysokohmotnostní 
makromolekulární kyselina hyaluronová. Tato speciální forma kyseliny hyaluronové je 
nepostradatelnou složkou slizniční tkáně.  

Klinicky ověřená a patentovaná formule okamžitě 
odstraňuje bolest, napomáhá rychlému hojení vřídků a 
snižuje jejich výskyt.  

Aftamed® má mukoadhezivní vlastnosti, které vytváří na 
lézích ochrannou vrstvu a ulevují tak od bolesti. 
Dlouhodobé uvolňování hyaluronanu zklidňuje a 
regeneruje sliznici a napomáhá rychlému hojení. 

Použití: aplikujte po jídle 2x – 3x denně, pokud je třeba i 
vícekrát, a to po dobu jednoho týdne nebo do odeznění 
symptomů.  

Upozornění: po aplikaci utáhněte pečlivě uzávěr. Skladujte 
při teplotě +5 až +40°C. Doba použitelnosti uvedena na 
obalu. Ukládejte mimo dosah dětí. 

Složení: kyselina hyaluronová (240 mg/100 g), xylitol, 
pomocné látky.  

Neobsahuje alkohol, cukr, kortikoidy, peroxidy, benzokain. 
V případě požití je neškodný. 

Obsah tuby: 12 ml. 

  



  



Philips Sonicare Flex Care 3990 Kč 
sonický zubní kartáček  

 
 

Kartáček využívá špičkovou patentovanou sonickou technologii. Kontakt speciálních jemných vláken a 

zubů, podpořený unikátním dynamickým prouděním tekutiny, zajišťuje důkladný čisticí efekt i v těžko 

dostupných místech. Odstraňuje více plaku a zabarvení, než manuální kartáček. Je vybaven 

jedinečnou čistící hlavicí ProResults, která se přizpůsobí tvaru zubů a díky nové technologii mají 

vlákna při čištění extra široký rozsah. Hlavice dosáhne každé plošky vašich zubů a dásní. Aby došlo k 

očekávanému odstranění plaku a zabarvení, není třeba na kartáček tlačit, stačí pouze přiložit k 

povrchu zubů. Obsluha je velice jednoduchá, mezi jednotlivými čistícími režimy lze snadno přepínat. 

 

 

Základní funkce:  

• Easy-start – funkce, která postupně během prvních 14 čištění 

zvyšuje výkon kartáčku na maximum, aby se na něj dalo lépe 

zvyknout.  

• Smartimer – kartáček se po dvou minutách čištění sám 

automaticky vypne. Doba 2 minuty vychází z doporučení o 

optimální době čištění. 

• Quadpacer – časovač, který po určitém intervalu pípnutím a 

krátkým přerušením čištění upozorní, že je třeba přejít k další 

části chrupu. 

 

 

Čisticí režimy: 

• Clean – standardní režim, pro 2 minutové dokonalé čištění 

chrupu. 

• Sensitive – jemný, leč důkladný čistící režim pro citlivé zuby a 

dásně.  

• Massage – režim určený pro jemnou masáž dásní. 

• Go Care – program pro rychlé jednominutové čištění.  

• Max Care – tří minutový program, kombinující režimy Clean a 

Massage pro dokonalou péči dutinu ústní. 

 

Ke kartáčku lze přikoupit náhradní hlavice (Standard nebo Mini nebo Sensitive), které se dají snadno 

vyměňovat, takže lze kartáček sdílet s dalšími členy rodiny. Doporučujeme hlavici používat 3 měsíce. 

Balení obsahuje: 1 sonický kartáček (tělo), 1 Standard ProResults čisticí hlavici, 1 Mini ProResults 

čisticí hlavici, 1 cestovní nabíječku, 1 cestovní pouzdro, 1 kryt nabíječky s držákem na čisticí hlavice, 2 

hygienické cestovní kryty na čisticí hlavice, 3 barevné kroužky pro odlišení hlavic. 

  



Philips Sonicare Airfloss 2590 Kč 

  
 

Přístroj pro jednoduché a účinné čištění 

mezizubí díky technologii Microburst. Ta 

využívá silného proudu směsi vzduchu a 

drobných kapek vody k čištění mezizubních 

prostor, okolo implantátů či pod můstky. 

Díky tomu pomáhá snižovat riziko vzniku 

zánětu dásní a během několika týdnů 

významně redukuje krvácející místa. 

Airfloss je jednoduché a pohodlné řešení 

pro ty, kteří nečistí pravidelně či vůbec 

mezizubní prostory.  

Přístroj je lehký a díky ergonomickému tvaru 

se pohodlně drží. Používá se po čištění 

zubním kartáčkem, a to z vnější strany 

zubního oblouku. Nádržka má objem 

přibližně 10 ml (2 čajové lžičky), která 

postačí na 2 čistící procesy. Pro čištění je 

třeba používat pouze vodu z vodovodu 

nebo ústní výplach. Čisticí proces trvá přibližně 60 sekund. Přístroj je odolný proti vlhku, nelze jej však 

ponořit do vody. 

Použití: Airfloss se zapne šedým spínacím tlačítkem. Vodicí špička trysky se vloží mezi zuby a pomocí 

zeleného aktivačního tlačítka (podobně jako kliknutí myší počítače) na horní části těla dojde k aplikaci 

směsi do mezizubí. Špička trysky se vede dále 

podél okraje dásní, dokud se neusadí bez použití 

zbytečného tlaku mezi dalšími dvěma zuby.  

Jeden přístroj může sdílet více osob. Jednotlivé 

trysky lze rozlišit pomocí značky, která je na každé 

náhradní trysce. Baterie přístroje umožňuje až 2 

týdny používání bez dobíjení. 

Údržba: nádržka přístroje se naplní vodou a následně se pomocí aktivačního tlačítka zcela vyprázdní, 

aby došlo k proschnutí přístroje. Nádržku i vnější čísti lze osušit bavlněnou tkaninou. Přístroj nelze mýt 

v myčce na nádobí. 

  



Waterpik Irigátor ULTRA 2990 Kč 
pro celou rodinu  

 
Nejmodernější ústní irigátor pro celou rodinu s velmi tichým provozem. Regulátor tlaku je umístěn na 

těle přístroje a je desetistupňový. Odnímací nádrž je opatřena víkem, které je otevírací a slouží jako 

zásobník trysek. Přístroj je vybaven klasickými tryskami (2x), ortodontickou tryskou na čištění rovnátek 

(1x), tryskou na čištění povrchu jazyka ve tvaru lžičky (1x), tryskou Pik Pocket určenou po výplachy 

parodontálních chobotů (1x), tryskou Plaque Seeker se třemi svazky soft vláken z nylonu (1x) a 

tryskou ve tvaru zubního kartáčku, která zároveň čistí a oplachuje (1x). 

 

Technické údaje: 

Výkonější a tišší motor, 220 – 240 V, 50/60 Hz, 7 W, 1.200 pulzací/minutu. Tlak vody lze regulovat od 

5 do 90 psi. Pro přirovnání, obvyklý tlak v kohoutku se pohybuje mezi 45 - 60 psi. 1 psi lze přepočíst 

jako 0,0689 bar. 

Modrá nádrž s víkem: objem 600 ml. Váha: 1,2 kg. Rozměry v cm: 14,5 x 12,0 x 20,0 (š x h x v), délka 

elektrokabelu: 130 cm, délka kabelu pro přívod vody do trysky: 82 cm. Certifikát TÜV a GS, CE. 2 roky 

záruky. 

 

 

Něco více o ústních sprchách: 

Výsledky jednoznačně prokázaly výrazný léčebný efekt se 

snížením příznaků gingivitidy (zánětů dásní) při použití 

chlorhexidinu s tímto ústním irigátorem a při zavedení 

léčebného režimu. Irigace zvýší přísun antibakteriálních 

roztoků k okrajům dásní a účinně eliminuje bakteriální 

povlak - tzv. plak. 

 

Další velmi významnou vlastností sprch je jejich masážní 

účinek. Proud vody tryská totiž v krátkých pulsacích (1200 

za minutu), které stimulují a masírují dásně - krevní oběh 

je tak optimalizován. Výsledkem je pak zesílení a zpevnění 

dásní. Zdravé dásně jsou více odolné vzniku povlaku a 

zánětu.  

 

K irigátorům Waterpik se dodávají speciální trysky s 

gumovou špičkou pro jemné výplachy parodontálních 

chobotů. Není totiž vůbec jednoduché vyčistit takový 

chobot - škvíru mezi zubem a dásní, která vznikla 

působením bakterií plaku.  

 

 


