GRUNTOWNA ODBUDOWA SZKLIWA WRAŻLIWYCH ZĘBÓW

Wykonano według
oryginalnych receptur
i pod kontrolą SPLAT

GRUNTOWNA ODBUDOWA SZKLIWA
ZMNIEJSZENIE WRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW JUŻ PO 1 UŻYCIU
KLINICZNIE UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ

GRUNTOWNA ODBUDOWA SZKLIWA WRAŻLIWYCH ZĘBÓW

ZMNIEJSZENIE WRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW PO 1 UŻYCIU!
UDOWODNIONA KLINICZNIE ODBUDOWA SZKLIWA
Innowacyjne produkty INNOVA® firmy Splat zostały stworzone dla rozwiązania problemu dużej nadwrażliwości zębów. Produkty INNOVA® przynoszą ulgę już po 1 użyciu.
Przyczyny nadwrażliwości zębów wynikają głównie z powodu erozji szkliwa i obniżania
się linii dziąseł. Istnieje kilka mechanizmów działania, dzięki którym można zmniejszyć
wrażliwość zębów, ale tylko substancje, które wzmacniają szkliwo i uszczelniają kanaliki zębinowe, mogą rozwiązać problem, a nie go maskować. Jednym z najskuteczniejszych środków o takim mechanizmie działania jest amorficzny hydroksyapatyt wapnia.
Zawarta w produktach INNOVA® duża terapeutyczna dawka hydroksyapatytu wapnia
(1,0%–2,25%) w aktywnej amorficznej postaci wbudowuje się w szkliwo, obkurczając
kanaliki zębinowe. Dzięki temu seria INNOVA® skutecznie i trwale radzi sobie z każdą
przyczyną nadwrażliwości zębów, głęboko odbudowując szkliwo.

WYJĄTKOWE SKŁADNIKI PRODUKTÓW INNOVA® WPŁYWAJĄ NA:
ODBUDOWĘ SZKLIWA:
Hydroksyapatyt wapnia w postaci amorficznej
Uszczelnia i odbudowuje uszkodzone szkliwo, redukuje obnażenie kanalików zębinowych oraz chroni
przed kwasami i bakteriami.
Calcis®
Znacznie zwiększa odbudowę szkliwa.

WYBIELANIE SZKLIWA:
Tannase
Katalizuje z taniny, materii barwiącej, która jest zawarta w herbacie, kawie, papierosach i owocach,
a tym samym delikatnie rozjaśnia szkliwo.
Polydon®
Okragłą formą rozbija podstawę białkowo-lipidową i osady zewnątrzpochodne, nie rysując szkliwa.
WhiTanine®
Opatentowany w 11 krajach świata innowacyjny rozjaśniający system enzymatyczny.
Skutecznie i bezpiecznie wybiela zęby.

DZIAŁANIE ANTYBAKTERYJNIE:
Ekstrakt z czerwonych winogron
Polifenole i flawonoidy ekstraktu winogron wpływają na bakterie s. Mutans, co prowadzi do hamowania
ich namnażania i zapobiega powstawaniu płytki nazębnej bez obumarcia mikroorganizmów.
Biosol
Eliminuje biofilm, niszcząc go od wewnątrz, nie zakłócając równowagi mikroflory jamy ustnej.
Tymol, Eucaliptol, Anetol
Mają skuteczne działanie przeciwutleniające, aby utrzymać dziąsła w dobrej kondycji.

Produkty Splat z serii INNOVA® są chronione patentami w wielu miejscach na świecie: Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Turcji,
Singapurze, Rosji, Ukrainie, USA, Kanadzie, Indiach.
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HYDROKSYAPATYT
WYJĄTKOWO SKUTECZNY SKŁADNIK ROZWIĄZUJĄCY
PROBLEM NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW
Specjaliści firmy Splat wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w ST. PETERSBURG STATE. AKAD.
Pawłowa prowadzili elektronowe badania MIKROSKOPOWE pasty do zębów INNOVA® z wysoką zawartością (ponad 2%)
nanocząsteczki amorficznej hydroksyapatytu wapnia.
Badania wykazały, że wystarczająco małe cząsteczki hydroksyapatytu łatwo przenikną przez przesmyki kanalików zębinowych,
jeśli owe cząsteczki uzyskają średnicę od 4 do 7,5 µm.
Dzięki temu już po pierwszym użyciu pasty do zębów INNOVA® otwarte kanaliki zębionowe ulegają wypełnieniu.

MIKROFOTOGRAFIE SZKLIWA ZĘBA
a

b
RYS. 1. Zdjęcia powierzchni z kanalikami
zębiny (1 x 5000):
a) przed stosowaniem produktów

10 µm

10 µm

b) po użyciu produktów INNOVA®
z hydroksyapatytem wapnia

Przekrój 1a prezentuje przebieg kanalików oraz wnętrze jamy kanalików, które jest puste. Już po jednej aplikacji
pasty do zębów! (rys. 1b) widać wyraźnie, że całe wnętrze jamy kanalików zostało wypełnione!

HYDROKSYAPATYT WAPNIA
Ca10(PO4)6(OH)2
HAP

Przylega do szkliwa.

HAP

Zamyka kanaliki zębinowe.

HAP

HPO42PO42

Ca2+

Skuteczna dawka HAP we wszystkich
produktach INNOVA

1,0%–2,25%

Chroni szkliwo przed kwasami, które są
osadzane w demineralizowanych obszarach
szkliwa podczas normalizacji pH śliny.

Eliminuje próchnicę na etapie
kredowobiałej plamy.

Stwierdzono, że stosowanie INNOVA® w problemie nadwrażliwości przez ponad 6 tygodni pozwoli zmniejszyć
przepuszczalność, odbudowując powierzchnię warstwy szkliwa tak, aby zmniejszyć średnią nadwrażliwość zębów
(w punktach na skali Schiff) na bodźce: temperatura (88–98%), drażniące (90–100%).

INNOVA zawiera HAP w dawce TERAPEUTYCZNEJ, która pozwala na wzbogacanie, odbudowę szkliwa i przywracanie tym samym zdrowego koloru zębów.
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Pasta z fluorem
DELIKATNE WYBIELANIE

Z FLUOREM
92,6% natural
Fluor: 1500 ppm

Wzmacniająca pasta do zębów z wysoką dawką
amorficznego hydroksyapatytu wapnia (2,25%)
uzyskanego przez opatentowaną technologię.
Istotnie redukuje nadwrażliwość i delikatnie rozjaśnia szkliwo.
Szczególnie polecana w przypadku:
•
•
•
•

Nadwrażliwości
Ochrony przed próchnicą
Wybielania (przed terapią i po jej zakończeniu)
Wybielania zębów wrażliwych

TESTOWANA KLINICZNIE:
Oczyszczenie zębów: 77,7%
Zmniejszenie wrażliwości: 70,4%
Działanie przeciwzapalne: 67,8%
Remineralizacja: 61,5%

Wolna od: parabenów, SLS/SLES, chlorheksydyny,
soli potasu, agresywnych materiałów ściernych,
sacharyny, nadtlenków.

Składniki:
•
•
•
•
•

Opatentowany system wybielajacy WhiTanine®
Innowacyjny enzym Tannase
Wysokocząsteczkowy Polydon
Ekstrakt z czerwonych winogron
Tymol działający odkażająco

Wysoka skuteczność potwierdzona w Centrum Stomatologii Profilaktycznej
Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Sankt Petersburgu
im. I. P. Pawłowa.

Wybielanie szkliwa o 2 tony według skali Vitapan:
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Pasta bez fluoru
REGENERACJA Z OCHRONĄ SZKLIWA I DZIĄSEŁ

BEZ FLUORU
94,4% natural

Wzmacniająca pasta do zębow wrażliwych.
Zawiera wysoką dawkę amorficznego hydroksyapatytu
wapnia (2,25%) uzyskanego przez opatentowaną
technologię. Istotnie odbudowuje szkliwo i czyni dziąsła
mocniejszymi.
Szczególnie polecana w przypadku:
• Nadwrażliwość w ciąży
• Chorób przyzębia
• Fluorozy
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opatentowany system wybielajacy WhiTanine®
Innowacyjny enzym Tannase
Wysokocząsteczkowy Polydon
Ekstrakt z czerwonych winogron
Ekstrakt ze stewii
Bergenia na krwawienia, przeciwzapalnie
Tarczyca bajkalska działająca kojąco i gojąco
Neem/miodla indyjska działająca przeciwzapalnie
Eucalyptol działający przeciwbakteryjnie
Tymol działający odkażająco
Olejek anyżowy działający kojąco i gojąco

TESTOWANA KLINICZNIE:
Oczyszczenie zębów: 75,5%
Znoszenie nadwrażliwości: 63,6%
Odbudowa szkliwa: 64,9%
Działanie przeciwzapalne: 64,2%
Hamowanie krwawienia: 68,6%

Wolna od: parabenów, SLS/SLES, chlorheksydyny,
soli potasu, agresywnych materiałów ściernych,
sacharyny, nadtlenków.
Wysoka skuteczność potwierdzona w Centrum Stomatologii Profilaktycznej
Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Sankt Petersburgu
im. I. P. Pawłowa.
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Pasta z fluorem
INTENSYWNA ODBUDOWA SZKLIWA ZĘBÓW WRAŻLIWYCH

Z FLUOREM
92,8% natural
Fluor: 1500 ppm

Pasta do zębów intensywnie odbudowująca szkliwo
z wysoką dawką amorficznego hydroksyapatytu
wapnia (2,25%) uzyskanego przez opatentowaną
technologię.
Szczególnie polecana w przypadku:
• Nadwrażliwości
• Zapobiegania próchnicy (uwaga: od 14 r. ż.)
• Leczenia ortodontycznego
Składniki:
•
•
•
•
•
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Opatentowany system wybielajacy WhiTanine®
Innowacyjny enzym Tannase
Calcis®
Ekstrakt z czerwonych winogron
Tymol działający odkażająco

TESTOWANA KLINICZNIE:
Zapobieganie osadom: 74,5%
Zmniejszanie wrażliwości: 63%
Remineralizacja: 57,1%
Przeciw powstawaniu kamienia nazębnego: 75%
Wybielanie: o 1 ton

Wolna od: parabenów, SLS/SLES, chlorheksydyny,
soli potasu, agresywnych materiałów ściernych,
sacharyny, nadtlenków.
Wysoka skuteczność potwierdzona w Centrum Stomatologii Profilaktycznej
Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Sankt Petersburgu
im. I. P. Pawłowa.
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Zawiesina
PŁYNNE SZKLIWO

BEZ FLUORU

Unikalna zawiesina do płukania zębów wzmacnia
i regeneruje szkliwo.
Szczególnie polecana w przypadku:
•
•
•
•
•

Nadwrażliwości
Wybielania (przed terapią i po jej zakończeniu)
Zapobiegania próchnicy (uwaga: od 14 r. ż.)
Ciąży
Leczenia ortodontycznego

Składniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nalej porcję
zawiesiny
do nakrętki. Nie
rozcieńczaj

Intensywnie
płucz zęby
przez 1 minutę.
Nie połykaj

Nie jedz i nie pij
przez 30 minut
po płukaniu

Wysoka skuteczność potwierdzona w Centrum Stomatologii Profilaktycznej
Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Sankt Petersburgu
im. I. P. Pawłowa.

Opatentowany system wybielajacy WhiTanine®
Hydroksyapatyt wapnia w stężeniu (1%)
Ekstrakt z pestek czerwonych winogron
Innowacyjny enzym Tannase
Calcis®
Witamina Е
Eukaliptus
Tymol działający odkażająco
Anyż działający antyseptycznie
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Delikatna szczoteczka dla wrażliwych zębów
z JONAMI SREBRA

2280 ultracienkich miękkich włókien.
Są optymalne dla usuwania płytki nazębnej
i bezpieczne dla wrażliwych dziąseł.

Szczególnie polecana w przypadku:

Jony srebra zapobiegają powstawaniu
bakterii na włóknach.

Wysoka skuteczność potwierdzona w Centrum Stomatologii Profilaktycznej
Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Sankt Petersburgu
im. I. P. Pawłowa.

• Ostrych chorób przyzębia
• Nadwrażliwości

Miękkie włókna nie uszkodzą
tkanek miękkich.

Korzystanie ze sztywnych szczotek
do zębów może powodować
zranienia dziąseł.

www.splatglobal.com
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