
Zęby to nie włosy – nowe nie wyrosną” 

mądrość ludowa 



Pasta do zębów „Prodental” dba o dziąsła 
1) Przyzębie (od starogreckiego παρα- – 

„około”, ὀδούς – „ząb”) – tkanki otaczające 
ząb 

 

2) „Stracić zęby w sile wieku”: ludzie w wieku 
35-40 lat tracą zęby z powodu chorób dziąseł 2-
3 razy częściej niż w następstwie próchnicy 

 

3) Choroby przyzębia:  

Zapalenie dziąseł – „choroba niemytych zębów” 

Parodontoza – choroba, która „czai się w 
kieszeniach” 



Możesz nie czuć bólu!  

Na przestrzeni wielu miesięcy jedynym symptomem 
choroby dziąseł może być krwawienie przy 
szczotkowaniu. 

 

W większości choroby dziąseł przebiegają niemal 
bezboleśnie . 

 

Dyskomfort odczuwalny jest jedynie w trakcie jedzenia 
lub szczotkowania zębów i często jest niezauważalny. 



 

Pasta do zębów „Prodental” 

• normalizuje bilans kwasowo-
zasadowy w jamie ustnej i 

przeciwdziała rozwojowi próchnicy; 

 

• sprzyja zmniejszeniu krwawienia 
z dziąseł. 

 



 W skład pasty do zębów „Prodental” wchodzą: 

•peptydy, 

•kompleks ekstraktów  

roślinnych,  

•miętowy olejek eteryczny  

oraz olej z pestek winogron; 

•ekstrakt z miodu. 

 



Kompleks roślinnych ekstraktów: 

Ekstrakt z rumianku  
 
łagodzi podrażnione 
dziąsła: stymuluje 
gojenie i odnowę 
komórek, normalizuje 
mikroflorę bakteryjną 

Ekstrakt z korzenia  
 
lukrecji delikatnie 
oczyszcza: zawiera 
glicyryzynę, która 
jest naturalną 
substancją aktywną 
o właściwościach 
profilaktycznych 

 

Ekstrakt z żeń-szenia 
odżywia:  
 
żeń-szeń to skarbnica 
pożytecznych 
substancji (cynku, 
wapnia, sodu, potasu, 
witamin C, B, E i 
innych) 



Oleje 
•olej z pestek winogron posiada 
najwyższą spośród znanych 
olejów roślinnych zawartość 
kwasu linolowego (do 76%), który 
kontroluje zdolność tkanek do 
regeneracji 

 

• • olej z mięty pieprzowej 
stymuluje procesy wymiany w 
tkankach przyzębia. 



Chorobom przyzębia zawsze towarzyszą 
zaburzenia mikrocyrkulacji i odżywiania 
tkanek 

 

sh-Polipeptyd- 1, zawarty w paście do 
zębów „Prodiental”, wzmacnia ścianki 
naczyń włosowatych (kapilarów), poprawia 
mikrocyrkulację i odżywienie tkanek 
przyzębia. 

 

Peptydy (z gr. „pożywny”) – krótki 
łańcuch aminokwasów. 

 



Miód –  

naturalny antyseptyk 

 
Ekstrakt z miodu zapobiega 

rozmnażaniu się bakterii 

 

 



Profilaktyka fluorozy! 
Pasta do zębów „Prodental” nie zawiera fluoru!  

Fluoroza. Forma lekka (na 
szkliwie poszczególnych zębów 

tworzą się nieduże plamy lub 
pasma białego koloru) 

Fluoroza. Forma średnia 
(oprócz jasnych plam 

pojawiają się także plamy 
pigmentacyjne żółtego lub 

brązowego koloru) 

Fluoroza. Forma ciężka 
(dodatkowo, oprócz plam, 

pojawiają się defekty 
szkliwa, zwiększa się 

ścieralność zębów, powstają 
częste odpryski) 



Tandem „Prodental” pasta do zębów + szczoteczka 

Dla efektywniejszej pielęgnacji 

jamy ustnej stosuj pastę do 

zębów „Prodental” razem z 

szczoteczką do zębów        

„Prodental”. 



• delikatnie czyści nie    
tylko zęby, ale i dziąsła; 

• poleruje szkliwo    
zębów; 

• z łatwością dociera w 
trudnodostępne miejsca 

Włókna z innowacyjnego plastycznego 

polimeru (nylon - 611): 



Czyszczenie zębów pod każdym kątem! 

Szczoteczka do zębów – transformator 

Szczoteczka do zębów „Prodental” to szczoteczka, która zmienia kształt. Jej główka zdejmuje się i 

transformuje, zmieniając kąt nachylenia dla jeszcze większej wygody czyszczenia dolnej części zębów 

trzonowych (6,7,8) 

Szczoteczka do zębów – transformator 



Stosuj produkty „Prodental” i pamiętaj: zachować 
zdrowe zęby jest o wiele taniej niż inwestować w 
implanty lub protezy.  


