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Innowacyjne, naturalne, 
bIoaktywne produkty 

do codZIennej hIgIeny jamy ustnej
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„Naszą 
misją jest 
pomaganie 
ludziom,
by mogli być 
zdrowi, piękni 
i odnosić 
sukcesy.”

Zdrowie jamy ustnej odzwierciedla 
fizjologiczne, społeczne i psycho-
logiczne uwarunkowania, które 
wyznaczają jakość życia. Od lat 
prowadzone są liczne badania do-
tyczące wpływu próchnicy i chorób 
przyzębia na zawał serca, cukrzy-
cę, udary, wcześniactwo. Nowa 
definicja zdrowia jamy ustnej staje 
się więc wyznacznikiem dla całego 
świata medycznego.

Pasta do zębów. Niby zwykła rzecz. 
Sięgamy po nią każdego dnia. Chce-
my, aby dbała o nas zapewniając 
dobre samopoczucie: idealny bia-
ły uśmiech, świeży oddech, zdrowe 
dziąsła. Właśnie tego oczekujemy.

Obserwując te potrzeby marka 
SPLAT tworzy produkty, w któ-
rych nauka, innowacja, najlepsze  
laboratoria i ekologiczna produk-
cja spotykają się, by tworzyć uni-
kalne naturalne rozwiązania do 
codziennej higieny jamy ustnej. 

Wszystkie produkty marki SPLAT 
zawierają bogactwo naturalnych 
ekstraktów roślinnych, olejków 
eterycznych oraz cennych skład-
ników, takich jak cząsteczki złota,  
jony srebra, mleczko pszczele  
czy arginina. Produkty SPLAT  
zawierają też unikalne składniki:  
organiczną formę fluoru Olafluor, 
wysokoprzyswajalny wapń Calcis, 
hydroksyapatyt wapnia (HAP), 
innowacyjny SP. White System® 

i opatentowana formuła Luctatol®. 
W portfolio SPLAT znajdujemy 
szeroką gamę produktów dla naj-
bardziej wymagających użytkow-
ników.  

w trosce o twoje zdrowie splat 
tworzy to co najlepsze, w zgodzie 
z naturą.

SPLAT.
Z szacunku do natury.

Z miłości do Ciebie. 

Kiedy wkładasz całe swoje serce i całą swoją duszę w to 
co robisz, rezultaty, które ostatecznie osiągasz okazują się 
naprawdę bezcenne. 

Gdy jesteś przekonany, że to co niemożliwe może staje 
się możliwe i  jesteś gotów patrzeć, jak spelniają się Twoje 
najśmielsze marzenia, zdajesz sobie sprawę, że warto było 
podążać ścieżką, którą wybrałeś. 

szczerze wierzymy, że każdy z nas może zmienić świat na  
lepsze. Wierzymy, że dzięki wysiłkowi, który wkładamy 
w  myślenie o  produktach SPLAT, Twoje dni będą  
szczęśliwsze i jaśniejsze. 

Evgeny Demin 
Dyrektor Generalny SPLAT
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dr Agnieszka 
Paździor-Klocek 
lekarz stomatolog
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Co sprawia, 
że produkty 
SPLAT są 
wyjątkowe?

Każdy produkt stworzony w labo-
ratoriach SPLAT ma za zadanie 
najskuteczniej rozwiązywać kon-
kretne problemy związane z higie-
ną jamy ustnej.  
W celu uzyskania najwyższej sku-
teczności produktów firma SPLAT 
współpracuje z  najlepszymi sto-
matologami i branżowymi instytu-
cjami na  całym świecie. 
Rezultatem są innowacyjne, nie-
powtarzalne i skuteczne produkty, 
których efektywność działania  zo-
stała potwierdzona w  badaniach 
klinicznych prowadzonych w  Ro-
sji1, jak również w testach in vitro 
na terenie Unii Europejskiej oraz 
Japonii.

Zespół SPLAT R&D nieustannie 
poszukuje najnowszych i  dogod-
nych rozwiązań. Własne centrum 
naukowe SPLAT opracowuje nowe 
formuły i  receptury  produktów,  
które są chronione patentami 
w Rosji i innych krajach.
Innowacyjny Sp. White System®2 

do bezpiecznego wybielania, który 
jest częścią past SPLAT sprawia, że 
szkliwo staje się wyjątkowo czyste 
i gładkie, a zęby mniej wrażliwe. 
Unikalny system LUCTATOL®3 

zawarty m.in. w produktach dla 
dzieci, ma udowodnione w  mię-
dzynarodowych badaniach3 dzia-
łanie hamujqce rozwój płytki na-
zębnej do 96% i znacząco wpływa 
na zapobieganie próchnicy. 
Aktywna formuła hydroksyapatytu 
wapnia (HAP)4 głęboko odbudo-
wuje szkliwo i jest dostępna w pa-
stach bioaktywnych SPLAT.

Bioaktywne profesjonalne produk-
ty SPLAT zawierają w swoim skła-
dzie unikalne składniki: 
- hydroksyapatyt wapnia (HAP)4 

w  formie amorficznej - główny 
składnik szkliwa zębów; 

-  aktywny węgiel z kory brzozy;
-  kompleks enzymów mlekowych 

pozwalający zachować zdrową 
mikroflorę bakteryjną;

- naturalnie bioaktywny wapń 
(Calcis)5, otrzymywany ze sko-
rupek jaj; 

- wybielający nadtlenek karbami-
du w mikrogranulkach; 

- biokoncentrat lawendy; 
- ekstrakt z pereł. 
W  składzie wszystkich past, płu-
kanek i pianek SPLAT zawarte są 
składniki aktywne, olejki eteryczne 
i  ekstrakty ziołowe w  dawce za-
pewniającej wysoką skuteczność.
Wysoka aktywność każdego z tych 
składników zapewnia maksymal-
ny efekt prewencyjny możliwy do 
osiągnięcia w domu.

Wszystkie produkty SPLAT są od-
powiednie i  bezpieczne do co-
dziennego stosowania. 
Nie zawierają syntetycznych środ-
ków antyseptycznych, takich jak 
triklosan i chlorheksydyna, a  za-
wartość związków tworzących pia-
nę jest w nich minimalna. Produkty 
nie mają w składzie również laury-
losiarczanu sodu i sacharynianów. 
Produkty SPLAT produkowane są 
w nowoczesnej fabryce  w ekolo-
gicznie czystej okolicy Valdai z wy-
korzystaniem składników pocho-
dzących od czołowych światowych 
dostawców. 
Produkcja SPLAT ma status 
CO2-neutralny i  przyjazny dla 
środowiska – ISO 14001 oraz cer-
tyfikat zarządzania jakością zgod-
ny z międzynarodowymi normami 
GMP Cosmetics i ISO 9001.

Każdą osobę, która wybrała pro-
dukty SPLAT traktujemy z  szacun-
kiem i wdzięcznością. 
Staramy się pomagać ludziom 
w  osiągnięciu zdrowia, szczęścia 
i sukcesów. 
Wykonywanie pracy z  miłością 
i oddaniem sprawia, że poświęca-
my naszym produktom szczególną 
uwagę na każdym etapie produk-
cji, kontroli jakości i dystrybucji. 
W  paczce, którą otrzymasz, być 
może znajdziesz osobisty list od na-
szego Dyrektora Generalnego.

WYSOKA
SKUTECZNOŚĆ

BEZPIECZEŃSTWO  
I EKOLOGIA

WYJĄTKOWE
NATURALNE
SKŁADNIKI

INNOWACYJNE  
ROZWIĄZANIA

MIŁOŚĆ

W każdy produkt wkładamy 
kawałek duszy po to, by nasi 
konsumenci częściej uśmiechali się 
do innych i by każdy ich dzień był 
udany i pełen sukcesów.

Zespół SPLAT

1. Skuteczność wskazana dla danej pasty w określonej funkcji   2. Innowacyjny system wybielający SPLAT   3. Patent Federacji Rosyjskiej nr 2416391. Skuteczność systemu 
luctatol® potwierdzona w testach in vitro, Japonia.   4. W 1993 r. zaakceptowany w Japonii jako substancja remineralizująca szkliwo, wypełniająca mikrouszkodzenia 
i niwelująca wrażliwość zębów   5. Calcium lactate - jedna z najlepszych form wapnia produkowana ze skorupek jaj
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SERIA
PROFESSIONAL

naturalne, 
bIoaktywne 
PASTY DO ZĘBÓW 
do codZIennego 
stosowanIa

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
antyoksydacyjne +83,3%
oczyszczające +54,9%
znieczulające +59,2%

ZMNIEJSZA NADWRAŻLIWOŚĆ ZĘBÓW I ODBUDOWUJE SZKLIWO
Skutecznie wzmacniająca pasta uzupełnia braki minerałów i ogranicza 
nadwrażliwość zębów.

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP), niezbędny budulec szkliwa, działa jak 
naturalne wypełnienie, uszczelniając mikropęknięcia na powierzchni 
szkliwa, wzmacniając zęby i  redukując ich nadwrażliwość.

 Innowacyjny Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

 Olejki eteryczne z rumianku i hiszpańskiej cytryny mają działanie 
antyseptyczne i antybakteryjne, dlatego pomagają ograniczyć krwawienie 
z dziąseł.

 Polydon usuwa płytkę nazębną, sprawiając że powierzchnia zębów jest 
idealnie gładka.  

 Witaminy C, PP, E i flawonoidy jako część ekstraktu z liści orzecha 
włoskiego mają działanie antyoksydacyjne.  

 Wysoce skuteczny środek antyseptyczny Biosol zapewnia działanie 
przeciwzapalne i chroni przed bakteriami.

SENSITIVE
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* W przypadku stosowania fluoru z innych źródeł zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające - 1,5 tonu w 4 tyg.
oczyszczające +50,0%
remineralizujące +40,0%

BEZPIECZNE WZMOCNIONE WYBIELANIE I OCHRONA SZKLIWA
Skuteczna, kompleksowa pasta do zębów zawiera Sp. White System® do 
bezpiecznego wybielania, dzięki któremu zęby stają się bielsze o 1,5 tonu 
po 4 tygodniach. Może być stosowana nawet w przypadku najbardziej 
wrażliwych zębów. Idealna dla miłośników kawy, herbaty i osób palących.

 Zaokrąglone cząstki polerujące połączone z wybielającym składnikiem 
Polydon i naturalnym enzymem papainą widocznie wybielają szkliwo, 
niszcząc płytkę nazębną w trudnodostępnych miejscach i sprawiają, 
że powierzchnia zębów staje się idealnie gładka. To przyczynia się do 
zachowania bieli zębów przez długi czas. 

 Jony potasu zmniejszają wrażliwość zębów.

 Wysoce aktywne fosforany zapobiegają tworzeniu się płytki nazębnej. 

 Jony fluoru skutecznie chronią przed próchnicą. 

 Zawiera fluor (1000 ppm).*

WHITE PLUS

 FLUORU0,1%
1000

ppm

 BEZ FLUORU
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* W przypadku stosowania fluoru z innych źródeł zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
oczyszczające +69,3%
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł +57,6%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +53,0%

KOMPLEKSOWA OCHRONA I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM DZIĄSEŁ
Ten szmaragdowy żel zawiera ekstrakty ziołowe z szałwii, rumianku i głogu 
oraz olejek z geranium  zapewniające skuteczną pielęgnację zębów 
i zapobiegające chorobom dziąseł.

 Aktywne wyciągi z rumianku, szałwii i głogu zapobiegają stanom 
zapalnym i krwawieniu dziąseł.

 Bioaktywny wapń Calcis pozyskiwany ze skorupek jaj przyspiesza proces 
mineralizacji i wzmacnia szkliwo. 

 Jony fluoru chronią przed próchnicą, wzmacniając szkliwo i czyniąc je 
odpornym na kwasy organiczne. 

 Ekstrakt z rokitnika ma działanie antybakteryjne na błony śluzowe. 

 Olejek eteryczny z geranium jest doskonałym środkiem antyseptycznym, 
ma właściwości antyoksydacyjne i antybakteryjne, a jego niezwykły aromat 
zapewnia pogodny nastrój.

 Zawiera fluor (1000 ppm).*

MEDICAL HERBS

* W przypadku stosowania fluoru z innych źródeł zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
remineralizujące +20,0%
oczyszczające +44,4%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +50,2%
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł +27,5%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
oczyszczające +59,4%
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł +49,4%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +43,8%

KOMPLEKSOWA OCHRONA I WYBIELANIE WRAŻLIWYCH ZĘBÓW
Wielofunkcyjna pasta do zębów delikatnie wybiela wrażliwe zęby, 
dba o zdrowie dziąseł i zapewnia wyjątkowo świeży oddech.

 Zawarty w paście do zębów hydroksyapatyt wapniowy (HAP) wzmacnia  
i remineralizuje szkliwo.

 Potas zmniejsza wrażliwość zębów. 

 Naturalny enzym papaina w połączeniu ze składnikiem wybielającym 
Polydon skutecznie rozbija płytkę. Usuwa kamień nazębny, zapewniając 
skuteczne czyszczenie zębów i świeży oddech.

 Bisabobol i jony cynku mają działanie ściągające i działają 
przeciwzapalnie na dziąsła.

 Innowacyjny Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

ZDROWE DZIĄSŁA I KOMPLEKSOWA HIGIENA JAMY USTNEJ
Pasta do zębów SPLAT ACTIVE zawiera ekstrakty z tarczycy, bergenii 
i spiruliny, które mają silne działanie hemostatyczne i przeciwzapalne 
i pomagają skutecznie dbać o zdrowie dziąseł.

 Witaminy A i E mają silne działanie przeciwutleniające i wspomagają 
zdrowie tkanek miękkich. 

 Glicerofosforan wapnia to jedno z najskuteczniejszych źródeł jonów 
wapnia, które pomagają wzmocnić szkliwo i zainicjować procesy 
remineralizacji.

 Monofluorofosforan sodu niezawodnie chroni przed próchnicą. 

 Innowacyjny Sp. White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

 Pasta nie zawiera barwników. Jej ciemny odcień wynika z naturalnej barwy 
ekstraktów roślinnych. 

 Zawiera fluor (1000 ppm).*

ULTRACOMPLEX

ACTIVE

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
remineralizujące +66,8%
oczyszczające + 61,4%
znieczulające + 55,3%
wybielające - 1,5 tonu w 4 tyg.

REGENERACJA SZKLIWA I BEZPIECZNE WYBIELANIE
Wielofunkcyjna pasta do zębów o wysokiej zawartości bioaktywnego
wapnia Calcis i hydroksyapatytu (HAP) przeznaczona jest do
wzmacniania szkliwa i zmniejszania nadwrażliwości zębów po kilku
dniach stosowania.

 Odżywia naturalnym wapniem uszkodzone obszary w początkowej fazie 
próchnicy.

 Połączenie naturalnego enzymu papainy ze składnikiem Polydon 
zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej i kamienia nazębnego.

 Wodorowęglan sodu normalizuje równowagę pH jamy ustnej  
i pielęgnuje zdrowie dziąseł.

 Innowacyjny Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

 Pasta jest przeznaczona do bezpiecznego wybielania szkliwa zębów.

BIOCALCIUM

 BEZ FLUORU BEZ FLUORU

 FLUORU0,1%
1000

ppm
 FLUORU0,1%

1000
ppm
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* Wykazano wyraźną aktywność przeciwbakteryjną przeciwko S. Aureus, B. Cereus, C. Albicans. 

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 1 ton w 4 tyg.
oczyszczające +42,5%
remineralizujące +62,5%
zmniejszające wrażliwość zębów +48,0%
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł +44,0%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł +73,8%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +74,3%
antyoksydacyjne +94,6%
znieczulające +60,2%

OCHRONA PRZED KAMIENIEM NAZĘBNYM I KOMPLETNA PIELĘGNACJA
LIKVUM-GEL to skutecznie wybielająca pasta do zębów zapobiegająca 
gromadzeniu się kamienia nazębnego. 

 Naturalny enzym papaina i Polydon - składnik o wysokiej masie 
cząsteczkowej,  skutecznie rozbijają płytkę nazębną  i redukują jej 
powstawanie, pomagając zachować biel zębów. 

 Wysoce skuteczny antyseptyczny Biosol ma działanie przeciwzapalne  
i hamuje wzrost bakterii chorobotwórczych wpływając na higienę dziąseł.

 Bioaktywny wapń Calcis otrzymany ze skorupek jaj wzmacnia szkliwo  
i zmniejsza nadwrażliwość zębów.

 Innowacyjny Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE CHOROBOM DZIĄSEŁ I SILNE DZIAŁANIE 
ANTYBAKTERYJNE* 
Bioaktywna pasta Lavendersept powstała, aby skutecznie chronić przed
bakteriami i zapewnić kompleksową pielęgnację jamy ustnej.

 Pasta z olejkami eterycznymi z lawendy, rozmarynu i tymianku chroni przed 
bakteriami i próchnicą. Ma mocne działanie przeciwzapalne, skutecznie 
zwalcza problem zapalenia. 

 Aktywne oleje roślinne z solami i cynkiem zapewniają silne działanie 
antyoksydacyjne i pomagają utrzymać zdrowe dziąsła.

 Naturalny enzym papainy i sole wybielające rozpuszczają osady,  
delikatnie czyszczą i wybielają szkliwo, pozostawiając je całkowicie  
czystym i gładkim. 

 Fosforan wapnia zmniejsza wrażliwość zębów.

LIKVUM-GEL

LAVENDERSEPT

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł  +73,4%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +76,9%
zapobiegające powstawaniu ubytków +62,5%
oczyszczające +68,9%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 1 ton w 2 tyg.
oczyszczające +71,2%
zapobiegające powstawaniu ubytków +66,6%
remineralizujące 66,7%
zapewniające świeży oddech +36,3%

OCHRONA PRZED KAMIENIEM  I ZAPOBIEGANIE CHOROBOM DZIĄSEŁ
Pasta SPLAT GREEN TEA zawiera aktywne ekstrakty z zielonej herbaty, 
szałwii i rumianku, zapewniając całodobową ochronę przed rozwojem płytki 
nazębnej i działając profilaktycznie na dziąsła.

 Naturalne perły, wapń i aminokwasy, które wzmacniają zęby i odżywiają 
dziąsła zwiększając ochronę przeciw powstawaniu próchnicy.  

 Biokoncentrat z lawendy działa silnie antyseptycznie i skutecznie dba  
o zdrowie dziąseł. 

 Wyciągi z szałwi, rumianku i zielonej herbaty działają kojąco  
i przeciwzapalnie na dziąsła.

 Innowacyjny Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

MAKSYMALNIE ŚWIEŻY ODDECH I DELIKATNE WYBIELANIE SZKLIWA
Innowacyjna pasta do zębów z hydroksyapatytem wapnia (HAP), jonami 
cynku i wyciągami roślinnymi zapewnia maksymalną świeżość jamy ustnej, 
niezawodną ochronę przed próchnicą i wzmocnienie szkliwa.

 Jony wapnia w aktywnej postaci przenikają do zniszczonych obszarów 
szkliwa i wzmacniają je, zmniejszając nadwrażliwość. Naturalny enzym 
papaina niszczy białka płytki nazębnej.

 Unikalny system LUCTATOL® niszczy bakterie próchniczotwórcze  
i zmniejsza ryzyko powstawania ubytków.

 Jony cynku i tymol hamują rozwój bakterii powodujących nieświeży 
oddech, działają obkurczająco i przeciwzapalnie.

 Innowacyjny Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

GREEN TEA

MAXIMUM

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU



12 13

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
oczyszczające +42,8%
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł +41,8%
zmniejszające wrażliwość zębów +46,3%7%
zapewniające świeży oddech +41,3%

PEŁNA CAŁONOCNA OCHRONA I PIELĘGNACJA
Żelowa pasta do zębów z olejkami eterycznymi z lawendy i bergamotki ma 
działanie przeciwbakteryjne i sprawia, że każdy dzień zaczyna się świeżym 
oddechem.

 Kompleks naturalnych enzymów z ananasa i papai zapobiega rozwojowi 
płytki nazębnej w nocy i pozwala utrzymać czystość szkliwa. 

 Polydon sprawia, że zęby są gładkie, co zapobiega powstawaniu osadów 
na powierzchni zębów.

 Bioaktywny wapń Calcis wzmacnia szkliwo i pomaga zmniejszyć 
wrażliwość zębów.

 Ekstrakt z fiołka pomaga utrzymać zdrowe dziąsła.

 System Sp. White delikatnie wybiela i poleruje szkliwo, nadając mu 
niezwykły blask.

 Unikalny olejek marula sprawia, że mycie zębów jest szczególnie 
przyjemne.

AROMATHERAPY

SERIA 
SPECIAL

wyjatkowe pasty 
DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH.
naturalne, 
bIoaktywne
dla najbardZIej 
WYMAGAJĄCYCH 

 BEZ FLUORU
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POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 1 ton w 2 tyg.
oczyszczające +76,0%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +55,2%
zapobiegające powstawaniu ubytków +54,8%
zapobiegające stanom zapalnym dziąseł +47,3%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 2 tony w 4 tyg.
oczyszczające +97,3%
przeciwzapalne +93,8%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +70,6%

SKUTECZNA KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA ZAPEWNIAJĄCA PIĘKNY
UŚMIECH I ZDROWIE JAMY USTNEJ
Szlachetna pasta do zębów SPLAT GOLD zawiera proszek diamentowy 
i złoto koloidalne oraz mleczko pszczele, które pomagają zapewnić piękny 
i zdrowy uśmiech.

 Naturalne składniki aktywne widocznie wybielają zęby, polerują  
i wzmacniają szkliwo, chronią przed próchnicą i zapobiegają rozwojowi 
płytki nazębnej, dbają o zdrowie dziąseł. 

 Ekstrakt z czerwonych winogron i mleczko pszczele to źródło witamin, 
które daje efekt tonizujący na dziąsła. 

 Tymol oraz ekstrakt z nasion winorośli zapobiegają tworzeniu się płytki 
nazębnej i próchnicy. 

 Bioaktywny wapń Calcis skutecznie wzmacnia szkliwo. 

 Delikatny enzym papaina rozpuszcza osady i płytkę nazębną, dając 
delikatny efekt wybielający. 

SKUTECZNE WYBIELANIE, NORMALIZACJA PH 
I DŁUGOTRWAŁA ŚWIEŻOŚĆ
Pasta do zębów SPLAT BLACKWOOD to unikalne połączenie składników,
które zapewnia widoczny efekt wybielający, usuwa osad i zapobiega 
jego dalszemu gromadzeniu. Normalizuje pH i zapewnia maksymalną
świeżość oddechu. 

 Węgiel skutecznie i bezpiecznie wybiela zęby, zapobiega gromadzeniu się 
płytki nazębnej i zapewnia swieży oddech na długo. 

 Ekstrakt z jagód jałowca posiada właściwości przeciwzapalne, które 
chronią przed bakteriami i powstawaniem płytki nazębnej.

 Wysoce skuteczny środek antyseptyczny Biosol zapobiega namnażaniu 
bakterii i utrzymuje kondycję dziąseł. 

 Wybielające węgle drzewne pochłaniają zapach i absorbują 
zanieczyszczenia. Nadają paście charakterystyczny czarny kolor. 

 Aromat jałowca nadaje paście charakterystyczny ostry smak.

GOLD

BLACKWOOD

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
oczyszczające +44,4%
przeciwzapalne +42,9%
zapewniające świeży oddech +36,0%

WYBIELA ZĘBY I WZMACNIA DZIĄSŁA
Wieloskładnikowa czarna pasta SPLAT BLACK LOTUS wybiela zęby, 
przywracając im naturalną biel i połysk oraz pomaga utrzymać 
świeży oddech.

 Aktywny węgiel bambusowy skutecznie oczyszcza zęby z przebarwień i 
przyczynia się do redukcji płytki nazębnej oraz zapewnia antybakteryjną 
ochronę przed próchnicą.

 Wyciąg z lotosu ma silne działanie antybakteryjne i intensywnie 
odświeżające oddech.

 Zawiera przeciwutleniacze: kwercetyna, luteolina, kamfol, izokwercytryna, 
które chronią dziąsła przed zapaleniem i wzmacniają je.

 Ekstrakt z orchidei działa przeciwzapalnie i chroni dziąsła przed 
podrażnieniami i stanami zapalnymi. Woda różana i naturalne ekstrakty 
kwiatowe tworzą wyjątkowy subtelny smak.

 Zawiera antyseptyk BIOSOL, który hamuje rozrost bakterii i chroni przed 
powstawaniem próchnicy i nieświeżego oddechu

DŁUGOTRWAŁY ŚWIEŻY ODDECH I SKUTECZNA OCHRONA PRZED 
BAKTERIAMI 
Intensywnie odświeżająca pasta do zębów SPLAT SILVER z bogatym 
aromatem mięty pieprzowej obiecuje długotrwałą świeżość oddechu 
przywracając właściwe pH.

 Cynk eliminuje przyczynę nieprzyjemnego zapachu, jony aktywnego  
srebra mają działanie antybakteryjne, a mięta daje uczucie świeżości.

 Glukonian cynku oraz jony srebra  blokują aktywność życiową bakterii, 
zapewniają długą świeżość oddechu oraz zmniejszają ryzyko próchnicy.

 Jony magnezu i cynku mają działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP) wzbogacony w minerały wapnia, magnezu  
i cynku przyczynia się do remineralizacji szkliwa, wzmacniając zęby.

BLACK LOTUS

SILVER

VIP Special Nowość

Nowość

 BEZ FLUORU  BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU
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INTENSYWNE WYBIELANIE 
Innowacyjna pasta wybielająca SPLAT EXTREME WHITE zawiera unikalne 
mikrogranulki z nadtlenkiem karbamidu, naturalne enzymy oraz okrągłe 
cząsteczki polerujące zapewniające wyjątkowy efekt wybielania.

 Unikalne mikrogranulki nadtlenku karbamidu skutecznie wybielają zęby  
i usuwają plamy powstające na powierzchni szkliwa. 

 Jony fluoru skutecznie chronią zęby przed próchnicą.

 Enzym papainy delikatnie rozpuszcza i usuwa płytkę nazębną, a Polydon 
zapobiega jej powstawaniu.

 Innowacyjny Sp.White System® bezpiecznie wybiela i poleruje szkliwo, 
dając mu wyjątkowy blask.

 Aby zapewnić maksymalny efekt wybielania należy powstrzymać się  
od spożywania posiłków i napojów przez 20 minut po umyciu zębów. 

 Zawiera fluor (500 ppm).*

 W celu uniknięcia nadmiernej wrażliwości zębów, zaleca się używanie 
pasty SPLAT EXTREME WHITE na zmianę z inną pastą SPLAT wzmacniającą 
szkliwo, taką jak BIOCALCIUM, NORDIC BERRIES, MAXIMUM.

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 2 tony w 4 tyg.
przeciwzapalne +78,5%
oczyszczające +49,9%

PRZYWRACA LŚNIĄCY UŚMIECH
Pasta SPLAT WONDER WHITE dzięki enzymom z owoców figowca 
i ekstraktowi z ananasa działa antyosadowo,  pozostawiając szkliwo 
wyjątkowo lśniącym i gładkim.

 Enzym LIZOZYM  przywraca ulgę w nadwrażliwości, ma działanie 
naturalnie wybielające.

 Ekstrakt z lukrecji zapobiega powstawaniu próchnicy, ma wyraźne 
działanie antybakteryjne i przeciwzapalne.

 Witamina E, ekstrakt z bazylii  dbają o kondycję błon śluzowych  
i pozwalają utrzymać zdrowie dziąseł.

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP) wzbogacony w minerały wapnia, magnezu  
i cynku przyczynia się do remineralizacji szkliwa, wzmacniając zęby.

DLA WEWNĘTRZNEJ HARMONII
Unikalna pasta SPLAT STRESS-OFF działa uspakajająco i relaksująco, 
przywraca naturalną harmonię w jamie ustnej.

 Ekstrakt z ananasa, POLYDON i zaokrąglone cząsteczki krzemionki 
działają antyosadowo pozostawiając szkliwo lśniącym i gładkim.

 Olejki eteryczne z melisy, waleriany, mięty, anyżu, grejpfruta mają 
działanie uspokajające, relaksujące, przeciwzapalne i tonizujące 
zapewniając dobrą kondycję błon śluzowych. 

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP) wzbogacony w minerały wapnia, magnezu  
i cynku przyczynia się do remineralizacji szkliwa, wzmacniając zęby.

 99,1% naturalna

WONDER WHITE

STRESS-OFF

* W przypadku stosowania fluoru z innych źródeł zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

* W przypadku stosowania fluoru z innych źródeł zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
oczyszczające +97,3%
remineralizujące +50,0%
przeciwzapalne +95,0%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +81,0%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 2 tony w 4 tyg.
oczyszczające +66,6%
przeciwzapalne +26,0%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +63,0%

WZMOCNIENIE SZKLIWA I ZDROWIE DZIĄSEŁ
Pasta do zębów SPLAT NORDIC BERRIES zapewnia skuteczne wzmocnienie 
szkliwa oraz kompleksową ochronę dziąseł dzięki ekstraktom z owocu 
rokitnika zwyczajnego, owocu poziomki pospolitej, jałowca pospolitego, 
borówki brusznicy i żurawiny oraz naturalnym enzymom.

 Cząstki hydroksyapatytu wapnia (HAP) przyczyniają się do remineralizacji 
szkliwa, wzmacniając zęby i redukując ich wrażliwość. 

 Wysoce skuteczny środek antyseptyczny Biosol w połączeniu z ekstraktem  
z korzenia ratanii ma działanie przeciwutleniające i zapobiega 
namnażaniu bakterii.

 Naturalny kompleks enzymów (laktoferyna, laktoperoksydaza, oksydaza 
glukozowa) ma działanie przeciwbakteryjne.

 Glukonian cynku pomaga utrzymać świeży oddech na długo.

 Olaflur (organiczny fluor) skutecznie chroni zęby przed próchnicą. 

 Zawiera fluor (1000 ppm).*

NORDIC BERRIES

EXTREME WHITE

Nowość

Nowość

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU

 FLUORU0,1%
1000

ppm

 FLUORU0,5%
500
ppm
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WYBIELAJĄCA PASTA DLA WRAŻLIWYCH ZĘBÓW
Pasta do zębów SPLAT MAGNOLIA delikatnie wybiela wrażliwe zęby. 
Naturalne aminokwasy łatwo usuwają substancje odpowiadające za 
powstawanie przebarwień z powierzchni szkliwa. Enzym papaina 
rozbija gromadzący się osad, nie naruszając szkliwa. 

 Ekstrakt z kory magnolii chroni zęby przed bakteriami próchnicotwórczymi 
i zapobiega pojawianiu się nieprzyjemnego zapachu z ust, a to daje 
poczucie pewności siebie. 

 Naturalny antyseptyczny tymol, olej z rozmarynu i ekstrakt z lukrecji dbają 
o zdrowie dziąseł.

 Olejek eteryczny z rozmarynu to naturalny środek konserwujący, który 
w połączeniu z ekstraktem ze stewii, zapobiega stanom zapalnym jamy 
ustnej, stymuluje lepsze krążenie i  pozwala zachować zdrowie dziąseł.

 Złoty perłowy proszek, ekstrakt z kwiatu miodli indyjskiej, aloes i liście 
bazylii nadają paście jej delikatną różową barwę

ZDROWE DZIĄSŁA I BEZPIECZNE WYBIELANIE 
Pasta do zębów SPLAT CHILI skutecznie dba o zdrowie dziąseł i wybiela. 
Zawiera ostry ekstrakt z papryczki chili, zapewniający zdrowie tkanek 
w jamie ustnej.

 Skoncentrowany ekstrakt z papryczki chili zawiera kapsaicynę i ma silne 
działanie immunostymulujące. Poprawia krążenie, dzięki czemu wzrasta 
elastyczność i gęstość dziąseł. Zapobiega rozwojowi zakaźnych chorób 
jamy ustnej. 

 Ekstrakty z ziół wzmacniają dziąsła. 

 Jony fluoru przyspieszają remineralizację szkliwa, podczas gdy ekstrakt 
z korzenia pietruszki ma właściwości bakteriobójcze i zapobiega 
powstawaniu nieświeżego oddechu.

 Bioaktywny wapń Calcis wzmacnia szkliwo.

 Uwaga: pasta zawiera wyciąg z papryczek chili, który może wywoływać 
lekkie pieczenie. 

 Zawiera fluor (800 ppm).*

MAGNOLIA

CHILI

WZMACNIANIE i REMINERALIZACJA SZKLIWA
Pasta wybielająca SPLAT SEA MINERALS zawiera hydroksyapatyt wapnia 
(HAP) i jest wzbogacona morskimi minerałami i morszczynem, dlatego 
skutecznie wzmacnia i remineralizuje szkliwo zapobiegając próchnicy.

 Cząsteczki hydroksyapatytu wapnia (HAP) wzmacniają zęby i zmniejszają 
wrażliwość. 

 Morskie minerały zapewniają szczególne wzmocnienie szkliwa,  
a ekstrakty z alg spiruliny i morszczyna działają pozytywnie  
na utrzymanie zdrowia dziąseł.

 Specjalny składnik Polydon  rozbija miękką płytkę nazębną i zapobiega 
gromadzeniu się kamienia nazębnego. 

 Pasta delikatnie wybiela zęby sprawiając, że są one czyste i lśniące.

 Połączenie wapnia i fluoru chroni zęby przed próchnicą.

 Pasta ma świeży, morski zapach. Zawiera fluor (500 ppm).*

WZMOCNIENIE SZKLIWA I UTRZYMANIE ZDROWIA DZIĄSEŁ
Pasta wzmacniająca SPLAT ORGANIC została stworzona specjalnie do 
pielęgnacji bardzo wrażliwych zębów.

 Zawiera naturalny żel aloesowy, który pomaga utrzymać zdrowie dziąseł. 

 Olejek z drzewa herbacianego o silnych właściwościach antybakteryjnych 
zapobiega krwawieniu dziąseł i spowalnia powstawanie płytki nazębnej.

 Naturalny enzym papaina usuwa miękką płytkę nazębną, zapobiegając jej 
osadzaniu się na zębach.

 Bioaktywny wapń Calcis wzmacnia szkliwo i pomaga zmniejszyć 
wrażliwość zębów.

 Zalecana do stosowania w okresie ciąży i dla matek karmiących piersią.

SEA MINERALS

ORGANIC

* W przypadku stosowania fluoru z innych źródeł zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

* W przypadku stosowania fluoru z innych źródeł zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 2 tony w 4 tyg.
oczyszczające +77,3%
remineralizacyjne +63,6%
znieczulające +60,0%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
oczyszczające +51,0%
przeciwzapalne +51,0%.
zapobiegające krwawieniu dziąseł +52,0%
remineralizujące +25,0%
nie stwierdzono działania alergizującego

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wybielające – 2 tony w 4 tyg.
oczyszczające +64,7%
znieczulające +65,4%
zapobiegające stanom zapalnym +68,6%
zapobiegające krwawieniu dziąseł +63,9%

 FLUORU0,5%
500
ppm

 FLUORU0,8%
800
ppm

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU
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KAŻDE MYCIE 
ZĘBÓW 
TO ZABAWNA 
PRZYGODA!

naturalne pasty 
DO ZĘBÓW DLA 
dZIecI, Z systemem 
luctatol®, 
BEZ FLUORU

NATURALNA PASTA DO ZĘBÓW DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
SPLAT Baby to skuteczna, w 99,3% naturalna pasta dla dzieci, 
bezpieczna w przypadku połknięcia, zapewniająca kompletną ochronę 
przed próchnicą. Intensywnie wzmacnia szkliwo, chroni dziąsła  
i zmniejsza wrażliwość podczas ząbkowania. Jej skuteczność  
została potwierdzona klinicznie.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie  
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Ekstrakty roślinne z rumianku, nagietka, krwawnika, żurawiny, aloesu  
i l-argininy zmniejszają wrażliwość dziąseł podczas ząbkowania  
i mają działanie przeciwzapalne.

 Hydroksyapatyt wapniowy (HAP) intensywnie wzmacnia szkliwo  
zębów u dzieci.*

 Ekstakt z opuncji figowej zmniejsza wrażliwość bólową dziąseł  
podczas ząbkowania**

SPLAT BABY (od 0 do 3 lat)

W zestawie miękka silikonowa szczoteczka do zębów na palec.
Szczoteczka może być wykorzystana do delikatnego masażu dziąseł
podczas ząbkowania. 
Szczoteczka na palec posiada dwa rodzaje silikonowych wypustek, 
dłuższe i krótsze:
–  dłuższe wypustki, imitujące włókna,  

służą do szczotkowania pierwszych  
zębów dziecka,

– krótsze, malutkie zapewniają delikatny 
masaż dziąseł podczas ząbkowania.

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
wanIlIowa
zapobiegające ubytkom +18,4%
remineralizujące +77,2%
przeciwzapalne +36,1%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
JABŁKOWO-BANANOWA
przeciwzapalne +36,19%
remineralizujące +66,3%
Zapobiegające ubytkom +37,29%

* W kompozycji pasty do zębów jabłkowo-bananowej 
** W kompozycji pasty waniliowej

WANILIOWY 
- skuteczna ochrona 

przed ubytkami i ulga 
w czasie ząbkowania.

JABŁKOWO-BANANOWY 
- skuteczna ochrona 

przed ubytkami i intensywne 
wzmacnianie szkliwa.
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NATURALNA PASTA DO ZĘBÓW DLA DZIECI OD 6 DO 11 ROKU ŻYCIA
Skuteczna, w 98% naturalna i bezpieczna pasta do zębów dla dzieci, skutecznie 
chroni przed próchnicą, intensywnie wzmacnia szkliwo i pielęgnuje dziąsła.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie  
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP), związek zbliżony do szkliwa, intensywnie 
wzmacnia zęby dzieci.

 Żel aloesowy, ekstrakty z kory magnolii, żurawiny i granatu oraz witaminy 
A i E mają właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

SPLAT KIDS (od 6 do 11 roku życia)

NATURALNA PASTA DO ZĘBÓW DLA DZIECI OD 2 DO 6 ROKU ŻYCIA
SPLAT Kids to skuteczna, w 98% naturalna pasta dla dzieci, zapewniająca 
całkowitą ochronę przeciw próchnicy zębów, dodatkowo  intensywnie 
wzmacnia szkliwo i pielęgnuje dziąsła. 
Produkty SPLAT Kids sprawiają, że mycie zębów staje się przyjemnością, 
a dzieci uczą się prawidłowej higieny jamy ustnej poprzez zabawę. 

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie 
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP) skutecznie wzmacnia szkliwo. 

 L-arginina wspomaga krążenie i normalizuje ciśnienie, a wraz  
z zawierającymi wapń składnikami istotnie zmniejsza wrażliwość zębów. 

 Żel aloesowy działa przeciwzapalnie. 

 Ekstrakt z pestek winogron skutecznie chroni przed próchnicą,  
ma działanie antybakteryjne i antyoksydacyjne.

SPLAT KIDS (od 2 do 6 roku życia)

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
zapobiegające ubytkom +37,4% 
remineralizujący +33,2% 
oczyszczające +43,1%
przeciwzapalny + 63,5%

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
zapobiegające próchnicy +25,0%
oczyszczające +41,5%
przeciwzapalne +37,9%
remineralizujące +32,4%
antyoksydacyjne+ 83,3%

UNIKALNA PIANKA Z WAPNIEM I ENZYMAMI MLEKOWYMI
Pianka SPLAT MAGIC w ekspresowym tempie skutecznie czyści szkliwo  
i nasyca je bioaktywnym wapniem, zapewniając higienę i ochronę przed próchnicą 
w ciągu dnia. Magiczna pianka może być stosowana w ciągu dnia po posiłkach. 
Pompka zmienia ciecz w słodką pianę, zapewniając odpowiednią dawkę do 
rozprowadzenia w jamie ustnej. Niewielkie bąbelki docierają nawet w najtrudniej 
dostępne obszary, usuwając płytkę nazębną i zanieczyszczenia.

 Bioaktywny wapń Calcis wspomaga prawidłowy rozwój szkliwa mlecznych zębów.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją zapewniają 
ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie ustnej, o 96% 
zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie chroniąc zęby  
przed próchnicą.

 Pianka jest wygodna do stosowania poza domem, w szkole, podróży,  
przy aparatach ortodontycznych.

SPLAT MAGIC 2w1

UNIKALNE PASTY DLA DZIECI W KAŻDYM WIEKU
Pasta do zębów JUICY głęboko odbudowuje i wzmacnia tkanki zęba, 
skutecznie chroni przed ubytkami i miękką płytką nazębną.

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP) skutecznie dociera do najgłębszych  
i najbardziej zniszczonych obszarów szkliwa, uzupełnia je  
i wzmacnia, działając na zasadzie uszczelniania szkliwa.  
Dzięki temu zęby są gładkie i odporne na działanie  
bakterii i kwasów.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów  
mlecznych (laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską 
lukrecją zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają  
odporność w jamie ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki  
nazębnej i niszczy bakterie chroniąc zęby przed próchnicą.

 Żel aloesowy ma działanie nawilżające, łagodzące  
oraz przeciwzapalne i skutecznie pielęgnujące dziąsła.

 Zaleca się stosowanie pasty po posiłkach, rano oraz wieczorem.

SPLAT JUICY (dla dzieci w każdym wieku)

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE**
zapobiegające ubytkom +43,2% 
remineralizujące +33,3% 
oczyszczające +42,9%

LODY 
OWOCOWE

GUMA 
BALONOWA

TRUSKAWKOWO
-WIŚNIOWA

OWOCE 
LEŚNE

CZEKOLADA BRZOSKWINIATUTTI-FRUTTI LODY

 BEZ FLUORU BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU
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ODBUDOWUJE I WZMACNIA SZKLIWO, DELIKATNIE WYBIELA
Eliminuje nadwrażliwość zębów. Odświeża oddech i chroni przed 
powstawaniem płytki nazębnej, chroni przed próchnicą.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie  
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Hydroksyapatyt wapnia (HAP) wzbogacony o wapń pozyskany ze skorupek 
jajek przyczynia się do remineralizacji szkliwa. 

 Naturalne olejki z cytryny i anyżu działają przeciwzapalnie. 

 Enzym papaina wybiela szkliwo, nadając mu naturalny odcień i skutecznie 
usuwa płytkę nazębną.

 Płyn wzmacnia profilaktyczne działanie past SPLAT.

BIOCALCIUM 

BEZPIECZNIE WYBIELA I CHRONI PRZED POWSTAWANIEM PŁYTKI 
NAZĘBNEJ 
Skutecznie usuwa osady i zapobiega ich powstawaniu zapobiegając 
rozwojowi kamienia nazębnego.

 Jony cynku mają działanie przeciwbakteryjne i ściągające, a ich połączenie 
z olejkiem tymiankowym zapobiega krwawieniu dziąseł.

 Naturalny enzym papaina chroni przed powstawaniem płytki nazębnej,  
wybiela szkliwo i zapobiega chorobom dziąseł.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie  
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Płyn wzmacnia profilaktyczne działanie past SPLAT.

WHITE PLUS

NATURALNE PŁYNY 
DO PŁUKANIA 
UST SPLAT

PŁYNY SPLAT 
do codZIennego 
stosowanIa 
to systemowe 
ROZWIĄZANIA 
PROFILAKTYCZNE 
DLA SZCZEGÓLNYCH 
PROBLEMÓW 
w hIgIenIe 
jamy ustnej

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU
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KOMPLETNA OCHRONA I ZDROWE DZIĄSŁA
Ułatwia ochronę przed próchnicą i ma kojący wpływ na błony śluzowe 
w jamie ustnej. Odświeża oddech i zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej. 

 PŁYNY DO PŁUKANIA UST. Naturalne płyny do płukania ust SPLAT 
PROFESSIONAL to systemowe rozwiązanie szczególnych problemów  
z higieną jamy ustnej.

 Aktywne ekstrakty z rokitnika, głogu, rumianku i szałwii działają 
hemostatycznie i przeciwzapalnie.

 Olejek eteryczny z pelargoni działa antyseptycznie. 

 Bioaktywne wapno Calcis wzmacnia szkliwo zmniejszając nadwrażliwość 
zębów. 

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie  
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Płyn wzmacnia profilaktyczne działanie past SPLAT.

WSPOMAGA ZDROWIE DZIĄSEŁ I ZAPEWNIA KOMPLEKSOWĄ HIGIENĘ
Wspomaga i chroni dziąsła. Enzym roślinny papaina skutecznie usuwa płytkę 
nazębną i naturalnie wybiela szkliwo.

 PŁYNY DO PŁUKANIA UST. Naturalne płyny do płukania ust SPLAT 
PROFESSIONAL to systemowe rozwiązanie szczególnych problemów  
z higieną jamy ustnej.

 Naturalne ekstrakty z korzenia bergenii, babki i łopianu, w połączeniu 
z ekstraktami z żurawiny i jagód oraz solami cynku mają działanie 
obkurczające, antyseptyczne i przeciwzapalne zapobiegające  
krwawieniu dziąseł.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie  
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Płyn wzmacnia profilaktyczne działanie past SPLAT.

HEALTHY GUMS 

HERBAL COMPLEX

INNOWACYJNE, 
EKSPRESOWE PIANKI
DO HIGIENY JAMY 
USTNEJ 2W1

PIANKI CZYSZCZĄ 
ZĘBY, DAJĄ IM 
GŁADKOŚĆ, 
ZAPOBIEGAJĄ 
powstawanIu 
PŁYTKI NAZĘBNEJ, 
CHRONIĄ DZIĄSŁA, 
ZAPEWNIAJĄ 
ŚWIEŻY ODDECH 

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU



28 29

NICI DENTYSTYCZNE

stosowanIe nIcI 
dentystycZnej 
TO WAŻNY ELEMENT 
w codZIennej 
hIgIenIe jamy 
USTNEJ, PONIEWAŻ 
IstotnIe ZmnIejsZa 
ILOŚĆ BAKTERII 
w jamIe ustnej 
W PORÓWNANIU 
Z TRADYCYJNĄ 
SZCZOTECZKĄ*

*Corby et al. (2008). „Treatment outcomes of dental flossing in twins: 
molecular analysis of the interproximal microflora”, 
Journal of Periodontology, 79(8), pp. 1426-33.

INNOWACYJNE EKSPRESOWE PIANKI  DO HIGIENY JAMY USTNEJ 2W1.
ZĘBY CZYSTE W KILKA SEKUND - BEZ SZCZOTECZKI, BEZ PASTY, 
BEZ WODY!
Pianki do higieny jamy ustnej to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych. 
Pienista konsystencja przyczynia się do skutecznego usuwania z powierzchni 
zębów miękkiej płytki nazębnej i resztek jedzenia, nawet w miejscach 
trudnych dla szczoteczki do zębów. 

 Pianki do zębów SPLAT to szybkie i skuteczne oczyszczanie  
i ochrona zębów. 

 Pianka SPLAT 2W1 czyści szkliwo, czyniąc je idealnie gładkim. Zapobiega 
rozwijaniu się płytki nazębnej, chroni dziąsła i zęby oraz zapewnia świeży 
oddech, pozostawiając na długo przyjemne uczucie w ustach. 

 Normalizuje pH jamy ustnej - efekt ten utrzymuje się do 4 godzin lub 
do następnego posiłku. Pianki można używać osobno lub za pomocą 
szczoteczki do zębów.

 Unikalny opatentowany system LUCTATOL® kompleks enzymów mlecznych 
(laktoferyna, laktoperoksydaza) w połączeniu z japońską lukrecją 
zapewniają ochronę przed bakteriami i wspomagają odporność w jamie 
ustnej, o 96% zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i niszczy bakterie  
chroniąc zęby przed próchnicą.

 Pianki SPLAT 2w1 polecane są do stosowania jako dodatkowy środek  
do codziennej pielęgnacji jamy ustnej i po każdym posiłku lub napoju,  
w podróży i każdej sytuacji, kiedy skorzystanie ze szczoteczki 
mogłoby być trudne lub niewygodne. Doskonale nadają się dla osób 
korzystających z aparatów lub innych urządzeń ortodontycznych.

SPLAT PIANKA

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
Zmniejsza powstawanie płytki nazębnej do 96%
Ogranicza ilość bakterii próchnicotwórczych - przy regularnym 
stosowaniu
Znacząca poprawa stanu higieny jamy ustnej podczas stosowania 
aparatów ortodontycznych

MAXIMUM

ALOE & TEA TREE

 BEZ FLUORU

MINT

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU

 BEZ FLUORU

Po posiłkach 
i napojach 
w ciągu dnia

POLECANE:

W podróży

Przy aparatach  
ortodontycznych
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* Efekt pędzla: rozszerzanie nici z powodu puszystości mikrofibry dla najlepszych efektów oczyszczających 
i delikatnego dbania o usta.

DELIKATNA I BEZPIECZNA HIGIENA
Trójwymiarowa nić dentystyczna z innowacyjną strukturą Riser Floss 
pęcznieje w przestrzeniach międzyzębowych podczas użycia, 
zapewniając bezpieczne i skuteczne czyszczenie powierzchni zębów.

 Nici woskowane SPLAT z unikalną strukturą nitki, która się rozszerza kiedy 
jest używana i daje efekt pędzla*, aby skutecznie i delikatnie czyścić zęby  
i przestrzenie międzyzębowe oraz dbać o bepieczeństwo dziąseł.

 Truskawkowy smak pomaga w bezsenności, odświeża oddech, aromaty 
bergamotki i limonki poprawiają nastrój, a kardamon nadaje świeżość 
oddechowi działając antybakteryjnie.

TRÓJWYMIAROWA NIĆ DENTYSTYCZNA

DO NAJWĘŻSZYCH PRZESTRZENI MIĘDZYZĘBOWYCH
Ultracienka nić dentystyczna ze srebrnymi włóknami łatwo dostaje się 
do wąskich przestrzeni między zębami i skutecznie czyści powierzchnię 
styku zębów. 

 Srebro wzmacnia właściwości antybakteryjne nici. 

 Najlepsze aktywne włókno srebra połączone z olejem miętowym ma 
podwójne działanie antybakteryjne* i zapobiega rozwojowi bakterii.

* Potwierdzone testami in vitro.

SPLAT SUPERSLIM

POTWIERDZONE KLINICZNIE DZIAŁANIE
Redukcja powstawania płytki nazębnej o 69%
Zmniejszenie krwawienia dziąseł o 50%

SZCZOTECZKI

Innowacyjne 
sZcZotecZkI 
SPLAT ZOSTAŁY 
Zaprojektowane 
WEDŁUG ZALECEŃ 
STOMATOLOGÓW, 
ABY WSPIERAĆ 
ROZWIĄZANIE 
konkretnych 
PROBLEMÓW 
jamy ustnej
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INTENSYWNE I BEZPIECZNE WYBIELANIE
Pokryte gumą włókna szczoteczek SPLAT WHITENING wybielają zęby 
o 40% skuteczniej niż zwykłe nylonowe szczoteczki (potwierdzono 
w badaniach klinicznych).

 Specjalna powłoka każdego włókna pozwala na staranne i skuteczne 
usuwanie płytki nazębnej - działa podobnie jak gumka ścierająca,. 
Zaokrąglone czubki włókien gwarantują bezpieczne szczotkowanie.

 Każdy rodzaj szczoteczki do zębów ma na celu rozwiązanie podstawowych 
problemów higienicznych w jamie  ustnej. Każde włosie szczoteczki to 
innowacja! Szczoteczki do zębów SPLAT zostały zaprojektowane bardzo 
starannie, zgodnie z zaleceniami stomatologów.

SZCZOTECZKA SPLAT WHITENING

DELIKATNE ANTYBAKTERYJNE CZYSZCZENIE NAJBARDZIEJ 
WRAŻLIWYCH ZĘBÓW I DZIĄSEŁ
Każde włókno tej szczoteczki dzieli się na 4 części i jest zaokrąglone, 
by zapobiegać powstawaniu mikropęknięć powierzchni szkliwa.

 Bezpieczna antybakteryjna terapia najbardziej wrażliwych zębów i dziąseł

 Jony srebra wykorzystywane do stworzenia każdego z nich zapewniają 
długoterminowe działanie antybakteryjne.

 Miękkość i delikatność włosia szczoteczek SENSITIVE osiągamy dzięki 
jedynej w swoim rodzaju technologii produkcji.

 Ze względu na delikatność włókien, nawet podczas czyszczenia najbardziej 
wrażliwych zębów i dziąseł, szczoteczki z tej serii są polecane przez 
dentystów do stosowania po zabiegach stomatologicznych.

* Jony srebra zapobiegają rozwojowi bakterii na szczoteczce

SZCZOTECZKA SPLAT SENSITIVE

KOMPLEKSOWA PIALĘGNACJA I DOSKONAŁE CZYSZCZENIE
Każde włókno szczotki SPLAT COMPLETE zwęża się ku górze, co zapewnia 
doskonałe czyszczenie.

 Włókna dostają się pomiędzy zęby, działając jak nić dentystyczna  
i zapewniając staranne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych,  
dziąseł i trudnodostępnych miejsc.

 Czubki włókien mają różne kolory, w zależności od stopnia twardości.

 Odbarwianie włókien wskazuje na konieczność wymiany szczoteczki.

SZCZOTECZKA SPLAT COMPLETE

SPLAT 
nie zawiera

Tworząc swoje produkty SPLAT 
korzysta z naturalnych, przyja-
znych dla środowiska i bezpiecz-
nych receptur. Wyłącznie natu-
ralne składniki antybakteryjne 
i olejki eteryczne zapewniają 
długotrwałą ochronę przed bak-
teriami i pozwalają zachować 
zdrową mikroflorę bakteryjną 
w jamie ustnej.

Produkty SPLAT nie zawierają agre-
sywnych składników ścierających  
takich  jak np. tlenek glinu, wodo-
rotlenek glinu czy węglan wapnia, 
które niszczą szkliwo i sprawiają, że 
zęby stają się bardziej wrażliwe. 
W przeciwieństwie do nich, inno-
wacyjny system Sp. White System 
stworzony przez SPLAT pozwala na 
bezpieczne wybielanie i pozostawia 
szkliwo doskonale czystym i błysz-
czącym już po pierwszym użyciu.
Okrągłe cząsteczki różnych roz-
miarów starannie i skutecznie 
usuwają płytkę nazębną, nie po-
wodując uszkodzenia szkliwa, 
wzmożonej wrażliwości lub nisz-
czenia błon śluzowych jamy ustnej.

Chlorheksydyna i triklosan. Chlor-
heksydyna jest używana przez  
chirurgów jako środek dezynfeku-
jący podczas zabiegów. Może ona 
powodować uczucie suchości skó-
ry, swędzenie lub stany zapalne. 
Triklosan jest często kojarzony ze 
składnikiem środków czyszczących 
gospodarstwa domowego. Długo-
trwałe stosowanie syntetycznych 
środków antyseptycznych powo-
duje dysbakteriozę jamy ustnej, ze 
względu na ich silne właściwości 

bakteriobójcze. Dodatkowo, chlor-
heksydyna sprawia, że szkliwo sza-
rzeje. Zamiast nich w produktach 
SPLAT używamy Biosolu, bezpiecz-
nego czynnika antybakteryjnego.
Bakterie z błony biologicznej na 
powierzchni zębów mogą powo-
dować paradontozę. Biosol usuwa 
błonę biologiczną, przenikając do 
niej i rozbijając ją od środka.

Sacharynaty i inne szkodliwe syn-
tetyczne środki słodzące. Zamiast 
nich SPLAT w swoich produktach 
korzysta z bezpiecznych składni-
ków, takich jak ksylitol, mannitol, 
ekstrakt ze stewii i sukraloza.

Laurylosiarczan sodu (SLS) - śro-
dek czyszczący i tworzący pianę, 
zawarty w większości produktów 
do higieny jamy ustnej, szampo-
nów i żelów pod prysznic na rynku.
Składnik ten może powodować 
wysuszanie błony śluzowej. Za-
miast niego w wielu produktach 
SPLAT wykorzystywany jesy łagod-
niejszy i bezpieczniejszy środek 
-laurylosarkozynian sodu, który 
ma dodatkowe właściwości prze-
ciwpróchnicze.

Serie SPLAT przeznaczone dla 
dzieci* nie zawierają środków 
tworzących pianę, sacharynatów 
ani sztucznych środków słodzą-
cych. Zamiast tego wykorzystu-
je się w nich mannitol i ekstrakty 
z  lukrecji. Serie przeznaczone dla 
dzieci są bezpieczne w razie przy-
padkowego połknięcia.

* Pasty z serii BABY (od 0 do 3 lat) i KIDS (od 2 do 6 lat)

ŚREDNIA I TWARDA

MIĘKKA I ŚREDNIA

MIĘKKA I ŚREDNIA
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Fluor to najskuteczniejszy środek zapobiegania próchnicy.  
Zapotrzebowanie na fluor to sprawa bardzo indywidualna, 
która zależy od jakości wody i jej charakterystyki w danym 
regionie. 

W portfolio SPLAT dajemy konsumentom wybór proponując 
wyjątkowe produkty z fluorem i unikalne kompozycje nieza-
wierające fluoru. Produkty SPLAT z fluorem zawierają jego 
najbardziej skuteczną organiczną formę Olaflur, suplemento-
waną fluorkiem sodu i fluorofosforanem sodu 

Olaflur obniża napięcie powierzchniowe śliny i tworzy jed-
norodną warstwę na wszystkich powierzchniach jamy ustnej. 
Lekko kwasowy odczyn aminofluorku wspomaga tworzenie 
jednorodnej warstwy fluorku wapnia. Podczas ataku kwasów 
bakteryjnych jony fluoru zostają uwolnione i stymulują proces 
remineralizacji szkliwa, zapobiegając powstawaniu próchnicy.

Z FLUOREM BEZ FLUORU

WYBIELANIE I PRZYWRACANIE BIELI

WHITE PLUS

NORDIC BERRIES

EXTREME WHITE

BLACKWOOD

BLACK LOTUS

WONDER WHITE

PIELĘGNACJA DZIĄSEŁ

ACTIVE

MEDICAL HERBS

CHILI

LAVENDERSEPT

ORGANIC

NIWELOWANIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW

SENSITIVE

GREEN TEA

WZMACNIANIE I ODBUDOWA SZKLIWA
SEA MINERALS BIOCALCIUM

USUWANIE I ZAPOBIEGANIE OSADOM
WHITE PLUS LIKVUM-GEL

ANTY-BAKTERYJNE
MEDICAL HERBS ULTRACOMPLEX

ANTY-WIRUSOWE
SILVER

UTRZYMANIE ŚWIEŻEGO ODDECHU

MAXIMUM

AROMATHERAPY

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE

GOLD

STRESS-OFF

Co warto 
wiedzieć
o fluorze?
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