A MÁRKÁRÓL
Zürichben található egy fogorvosi rendelő, amelynek Bellevue a neve. Ez
egy összetéveszthetetlen hangulatú hely, kilátással az operára és a tóra. Egy hatalmas szecessziós épület és a legmodernebb fogászati technológia kombinációja. Egy hely, ahol az „amalgámtömés“ szó soha nem hangzik el suttogás nélkül,
és ahol az emberek úgy ápolják a fogaikat, mintha azok befektetések lennének. A
SWISSDENT történetét 2006-ban Dr. med. dent. Václav Velkoborský kezdte el írni.

A kozmetikai fogászat specialistájaként Dr. Velkoborsky nagy hangsúlyt fektetett a
fogfehérítési eljárásokra. Kutatta a népszerű fogfehérítési módszereket és azok negatív hatásait, például a túlérzékenységet vagy a fog szuvasodását. Páciensei (jobban mondva „ügyfelei“) révén fedezte fel, hogy szükség van egy rendkívül kíméletes fogfehérítő fogkrémre. Elindult egy olyan formula kifejlesztése, amely a fogászati orvostudomány legújabb ismereteit és technológiáját használja. A kvantumkémia
és az innovatív összetevők egy egyedülálló és szabadalmaztatott formulát eredményeztek. Így született meg az első SWISSDENT fogkrém.
A cél egy olyan fogkrém megalkotása volt, amely minden tekintetben tökéletes
fogápolással szolgált. Jött a siker, majd vele együtt az ötlet, hogy gyógyszertárak,
rendelők és gondosan kiválasztott értékesítési pontok számára készítsenek terméket.
Nem titok, hogy a legkelendőbb fogkrém még mindig az EXTREME az ikonikus
piros csomagolásban. A portfólió azóta három másik fogkrémcsaláddal, fogkefékkel, szájspray-kkel és krémekkel, valamint egy fogfehérítő tollal bővült.
Maga a SWISSDENT is kiterjedt az irodából a világra. Ma a márka megtalálható a
svájci légitársaságok első osztályú várótermeiben, megvásárolható Moszkva vagy
Shanghai csillogó bevásárlóközpontjaiban, de írtak róla Los Angelesben is. A márkát a PROFIMED hálózat képviseli a Cseh Köztársaságban, Szlovákiában, Lengyelországban és Magyarországon.
A siker ellenére a márka hű maradt eredeti értékeihez. A minőségre, a tanulmányokra, a technológiára és a formatervezésre való példátlan összpontosítással
trendeket és irányokat határoz meg a fogászati kozmetikában, ahogyan azt a prémium luxustermékektől megszoktuk.

THE SWISS ART
OF GENTLE WHITENING

A SWISSDENT dentálkozmetikumok célja, hogy a fogfelszínt enzimek és mikronizált
peroxid-formula kombinációjával világosítsák anélkül, hogy magas dentinkopási értékkel (RDA) rendelkező szilikátokat kellene használni. A természetes papain és
bromelain enzimek extra erős formuláját szabadalmaztatott mikronizált kalciumperoxiddal kombinálják, biztonságos 0,1%-os koncentrációban. Az ananászból és
a papayából származó természetes enzimek nagyon hatékonyan távolítják el a fog
felszínén lévő fehérjeréteget, így a lepedéket és a külső elszíneződéseket.
A mikronizált kalcium-peroxid a zománckristályok között is hat, ahol kémiai reakció
révén átlátszóvá teszi a pigmentmolekulákat. Ezért javasoljuk, hogy a fogfehérítő
paszta használata után ne öblítse ki a száját azonnal, hanem csak köpje ki a pasztát, hogy a kalcium-peroxid a lehető leghosszabb ideig fejtse ki hatását. A szájöblítőt csak néhány perccel a tisztítás után használja.
Kíméletességüknek köszönhetően a fehérítő paszták nem tartalmaznak SLS-t
(sodium-lauryl-sulfate), egy olyan habképző anyagot, amelyet az afták kialakulásáért és az érzékeny szájnyálkahártyát irritáló hatásáért okolnak.

SWISSDENT EXTREME
intenzív fehérítő fogkrém

Dohányzik vagy a kávé és a vörösbor szerelmese?
Akkor az EXTREME piros termékcsalád az ideális
választás. Az intenzív fogfehérítő paszta ebből a termékcsaládból a fogakon lévő erős pigmentfoltok fehérítésére szolgál, amelyeket főként az ételekben és
italokban található anyagok vagy a dohányzás okoznak. 40 RDA abráziós értékével az egyik legkíméletesebb, mégis nagyon hatékony fehérítő fogkrém.
A mikronizált kalcium-peroxid 0,1%-os biztonságos
koncentrációban, szódabikarbónával és természetes enzimekkel kombinálva behatol a zománcrétegekbe, és hatékonyan eltávolítja a jelentős pigmentációt is. A természetes papain és bromelain enzimek hatékonyan távolítják el a fogfelszínen lévő fehérjeréteget, azaz a lepedéket és a külső elszíneződéseket. Az E-vitamin-tartalom és a Q10 koenzim jelenléte revitalizálja és ápolja az ínyt. A paszta erőteljesen mentolos ízű a friss leheletért.
1,180 ppm fluoridtartalom,
100 ml-es, 50 ml-es és 10 ml-es kiszerelésben.
Tippünk: Az optimális eredmény érdekében a tisztítás után köpje ki a fogkrémet, de ne öblítsen. A maximális fehérítő hatásért javasoljuk, hogy kombinálja
a SWISSDENT EXTREME fehérítő szájöblítővel.

SWISSDENT GENTLE
gyengéd fehérítő fogkrém

Az ezüstszínű tubusban GENTLE fehérítő fogkrém található, amelyet az érzékeny fogak óvatos
és gyöngéd fehérítésére terveztek. Ezért alkalmas
azok számára, akiknek a nagyfokú érzékenység
vagy zománchibák miatt a rendelőben történő fogfehérítés vagy a „normál“ abrazív fehérítő fogkrémmel történő fogfehérítés nem ajánlott. A paszta tartalmaz egy adag természetes papain és bromelain
enzimet is, amelyek a mikronizált 0,1%-os kalcium-peroxiddal kombinálva nagyon érzékenyen és
kíméletesen világosítják a fogakat. A mikronizált
kalcium-peroxid behatol a zománckristályok közé
és eltávolítja a pigmentációt. Az enzimek tökéletesen leoldják a fehérjeréteget a fogak felszínéről,
így a kalcium-peroxid jobban be tud hatolni a zománckristályok közé. A benne lévő fluoridok védik a fogakat a fogszuvasodás ellen, az E-vitamin és a Q10 koenzim regenerálja a fogínyt és
antioxidánsként hat. A fogkrém kíméletes jellegét
a nagyon alacsony abrazivitási értéke is bizonyítja
(25 RDA). A paszta SLS-mentes.
Fluoridtartalom 1 180 ppm,
100 ml-es, 50 ml-es és 10 ml-es kiszerelésben.
Tippünk: Az optimális eredmény érdekében a
tisztítás után köpje ki a pasztát, de ne öblítsen.

SWISSDENT BIOCARE
wellness a fogak és az íny számára

A BIOCARE egyedülálló formulája remineralizálja
a fogak felszínét, csökkenti a fogak érzékenységét
és egyenletesebb, kevésbé elszíneződött fogfelszínt hoz létre. A plamatia gyökeréből származó kivonat nagyon erős természetes antimikrobiális hatással rendelkezik, amely csökkenti a fogkő kialakulásának esélyét. A rozmaringkivonat, a körtelevél,
a Myrobalanus verticillium és a gránátalma kivonat
kombinációja gyulladáscsökkentő és antioxidáns
tulajdonságokkal rendelkezik. Az alfa-hidroxi savak
(alma- és citromsav) a hialuronsavval együtt és a
rendkívül értékes Gotu Kola* (ázsiai gázló) kivonat
a szájban lévő lágyszövetek méregtelenítésére és
öregedésgátlásra is szolgál. A fogkrém nem csak
a mindennapi átfogó ápolásra alkalmas, hanem a
rendelőben vagy otthon végzett fogfehérítés utáni
kezelésre, illetve fogak túlérzékenysége esetén is. A
fogkrém peroxid-, parabén-, SLS- és laktózmentes.
Vegán jelöléssel van ellátva.
Fluoridmentes, 100 ml, 50 ml és 10 ml.
Tippünk: Az optimális hatás érdekében lefekvés előtti fogmosás után csak köpje ki a fogkrémet és ne öblítse ki. A BIOCARE formula alvás közben is működik.
* Az ázsiai umbellifer vagy Gotu Kola az egyik legfontosabb
gyógynövény, amelyet az ázsiai gyógyászatban évszázadok óta
használnak. Ázsia trópusi régióiban őshonos, és széles körben
elterjedt Kínában, Indiában, Sri-Lankán, Malajziában és Jáván.

SWISSDENT CRYSTAL
fluoridmentes regeneráló fogkrém

Az elegáns arany csomagolásban a SWISSDENT
portfóliójának legkíméletesebb termékét találja,
amelynek minimális abrazivitási értéke 14 RDA. A
CRYSTAL nem „csak“ egy fogkrém, hanem szó
szerint egy fogápoló krém, amely intenzíven regenerálja és kezeli a sérült zománcot és az érzékeny
fogakat. A biomimetikus mineralizációnak köszönhetően ez az „anti-aging“ krém hatékonyan erősíti a kristályos zománc szerkezetét a mélyebb rétegekben. Ezek az új, fehér kristályok adják vissza a
természetes világos árnyalatot és a fiatalos megjelenést. A krém alkalmas a mindennapi ápolásra,
akár éjszakai helyreállító kezelésként is. Ideális kiegészítője a gyakran fehérített fogaknak. Ezenkívül
a cink, valamint a papain és a bromelain enzimek
hatékonyan küzdenek a lepedék ellen. Nem tartalmaz peroxidot, parabéneket vagy SLS-t.
Fluoridmentes, 100 ml, 50 ml és 10 ml.
Tippünk: Az éjszakai regeneráló kezelés optimális hatása érdekében tisztítás után csak köpje ki,
ne öblítse le. Ideális kiegészítője az átfogó ápolásnak a SWISSDENT EXTREME és SWISSDENT
GENTLE fehérítő fogkrémek használata esetén.

SWISSDENT KIDS My Little Star
fogkrém az első tejfog
megjelenésétől

Úttörő gondoskodás a gyermekek fogairól az
első fogtól 6 éves korig. A szabadalmaztatott biomimetikus módszernek köszönhetően a
My Little Star javítja és erősíti a fogzománcot - így
kiegészíti az élelmiszerekben és italokban általánosan megtalálható fluoridok hatását. A növényi kivonatok megakadályozzák a lepedékképződést, a
természetes édesítőszer, a xilit pedig lassítja a lepedékképződést, és segít megvédeni a tejfogakat
a fogszuvasodástól. Nem tartalmaz fluoridot - így
nem kell aggódnia, ha gyermeke lenyeli a fogkrémet fogmosás közben. A fogkrém ráadásul teljesen íztelen - így a gyerekek nem szoknak hozzá az
édes ízhez fogmosás közben.
Fluoridmentes, 50 ml-es kiszerelés.
Tippünk: Már az első fog egészsége is fontos,
ahogyan a száj általános egészsége is. Amint
megjelenik az első tejfog, itt az ideje elkezdeni a
fogmosást egy kis sörtéjű fogkefével és egy jól
megválasztott babafogkrémmel. Csak vigyen fel
egy borsónyi mennyiséget* a fogkefére, és körkörös mozdulatokkal tisztítson vele fogról fogra.
* 2 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a fogkefe szálaira nagyon kis mennyiségű, rizsszem nagyságút vigyen fel a fogkrémből.

SWISSDENT EXTREME
fehérítő hatású szájvíz

A kettős hatású, szabadalmaztatott OXYgard technológiával ellátott fehérítő szájöblítő a fogakat is világosítja, miközben gondoskodik a tökéletes leheletről. Az
EXTREME az erősen aromás ételekkel, italokkal vagy dohányzással is megbirkózik.
Antibakteriális hatású, lassítja a lepedékképződést és védi az ínyt. A SWISSDENT
EXTREME szájöblítő fehérítő hatását klinikai vizsgálatok is megerősítették. A szájvíz nem tartalmaz alkoholt.
Fluoridmentes, 250 ml.
Tippünk: Az EXTREME fogkrém fehérítő hatásának fokozásához reggel és este
fogmosás után alkalmazza a szájöblítőt.

SWISSDENT EXTREME
fehérítő hatású szájspray

A szájspray a megoldás, ha nincs kéznél fogkrém és fogkefe, de friss leheletre vágyik, vagy ha az EXTREME termékcsalád fehérítő hatását szeretné fokozni. A legtöbb leheletfrissítő csak elfedi a problémát, és rövid ideig hat. A SWISSDENT kifejlesztette az OXYgard technológiát, amely egy úgynevezett oxidációs folyamat révén távolítja el a kellemetlen szagokat. Ez a folyamat fehérítő hatású is, mivel oxidálja a fogzománc felszínén lévő pigmenteket és így elszínezi azokat. Gyorsan
megszünteti a fokhagyma, a kávé, a cigaretta vagy a szivar erős aromás szagát
is. A spray antibakteriális hatású, segít fenntartani a száj természetes pH-értékét,
és lassítja a fogkő kialakulását. Az EXTREME Red Spray az alkalmazást követően akár 3 órán át garantálja a friss leheletet és bármikor használható, amikor csak
szüksége van rá.
Fluoridmentes, 9 ml.
Tippünk: A spray az EXTREME fogkrém fehérítő hatásának fokozójaként is használható. A fogmosás előtt vigye fel a fogápoló spray-t a fogkefére. Az antibakteriális
hatás a fogkefe sörtéin megtapadó baktériumokat is eltávolítja.

SWISSDENT PROFI
fogkefék

Szabadalmaztatott kanál alakú sörtemetszés

SZABADALMAZTATOTT KANÁL ALAKÚ sörtemetszés

A szabadalmaztatott homorú (kanál alakú) sörtemetszés optimálisan érintkezik a fog domború felületével és nagyon kíméletes az ínyhez is. A kis kefefej a száj minden területét eléri és lehetővé teszi az alapos szájhigiéniát. Csökkenti az ínykárosodás kockázatát is, amely nagy fogkefefej használata esetén előfordulhat. A SWISSDENT PROFI fogkeféket Prof. Dr. T. Imfeld a zürichi egyetem
Preventív Orvostudományi, Parodontológiai és Kariológiai Klinikáján tesztelte.

-

A fehérítő mikrorészecskéket tartalmazó speciális
szálak fokozzák a SWISSDENT fehérítő fogkrémek
hatását (csak a WHITENING fogkefecsaládban)

3D SÖRTE-TECHNOLÓGIA
kisebb sörtetávolság
és nagyobb sűrűség

kisméretű
fej
Szabadalmaztatott
KANÁL ALAKÚ
SÖRTEMETSZÉS

Precízen
lekerekített
sörtevégek

-

SWISSDENT PROFI
fogkefék

• Szabadalmaztatott sörtemetszés, amelyet csak Svájc tud előállítani.
• A kis kefefej kiváló elérést biztosít még a száj nehezen hozzáférhető területeire
is a fogak alapos tisztítása érdekében.
• Maximális tisztítási hatótávolság és minimális ínysérülés.
• A fogászati műszerekhez igazodva tervezték a nagyon pontos kontrollhoz és a
túlzott nyomás nélküli tisztításhoz.
• Elnyerte a rangos Red Dot-díjat a legjobb formatervezésért.
A SWISSDENT PROFI fogkefék háromféle kivitelben kaphatók:
A SWISSDENT PROFI COLOURS Közepesen puha sörték Ø 0,15 mm-ben.
Limitált színek és minimalista minták.
SWISSDENT PROFI WHITENING Puha Ø 0,15 mm-es szálak kalcium-karbonát
mikrorészecskékkel. A speciális sörték a fehérítő paszták hatását akár 30 %-kal
növelik (ezt az ulmi Fogorvosi Egyetem professzora, Dr. F. G. Sander klinikai tanulmánya is megerősítette)
SWISSDENT PROFI GENTLE Extra puha, Ø 0,12 mm-es nylonsörték az érzékeny
fogak és íny precíz tisztításához.

Kapható a fogorvosi rendelőkben, gyógyszertárakban és a budapesti Allee Bevásárlóközpontban található
Profimed szaküzletben, valamint a www.profimed.hu oldalakon.

