Špeciálna
STAROSTLIVOSŤ
O ZUBY A ÚSTNU DUTINU
Z TALIANSKA

Pavla trade, s.r.o.

Úsmev je jedna z najkrásnejších vecí
Taliani tvrdia, že úsmev, starostlivosť o zuby a ústna
hygiena je vášňou a zároveň poslaním spoločnosti.

PASTA DEL CAPITANO
je pre všetkých, ktorý chcú to najlepšie pre seba a svoj úsmev.

PRVÁ ZUBNÁ PASTA
ROK 1905
Bola uvedená na talianský trh podľa receptu Clementa Ciccarelliho
(lekárnik a kapitán kavalérie)

PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO
PASTA DEL CAPITANO
ZUBNÉ PASTY Capitano 1905
ZUBNÉ PASTY GENEDENS BIO 100%
BASIC LINE - zubné pasty
BASIC LINE - ústne vody
BABY - JUNIOR detské produkty
ZUBNÉ KEFKY (soft | medium | hard)

ZUBNÉ PASTY Capitano 1905
prémiová zubná kolekcia
Táto rada Capitano 1905 je inšpirovaná pôvodným starobylým balením. Tento
vintage štýl vytvára nový pohľad značky na všetky výrobky pre starostlivosť o
ústnu dutinu.
CAPITANO 1905 je kompletná produktová s receptúrou, ktorá venuje špeciálnu
pozornosť bezpečnostnému aspektu.
Zubné pasty obsahujú SULFETAL ZN ,
patentovaná a exkluzívna molekula na báze zinku.
Toto inovatívne riešenie nám umožnilo eliminovať Laurylsulfát sodný, triclosan,
parabény a konzervačné látky donor formaldehydu.

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Carbone 75 ml
EAN: 8002140037702
KÓD: 6176
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0 %
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 80

Zubná pasta s aktívnym rastlinným uhlím je schopná absorbovať látky, ktoré farbia
zuby a vytvárajú nepríjemný zápach, a potom ich čistením vypudia. Má teda ochranný
účinok na prirodzenú farbu zubov a zaručuje svieži dych po dlhú dobu. Nepoškodzuje
sklovinu. Pravidelné používanie podporuje prirodzenú belosť zubov a šetrné a účinné
pôsobenie proti látkam, ktoré môžu zafarbovať sklovinu (káva, čaj, dym).

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Sensitive Premium 75 ml
EAN: 8002140037559
KÓD: 6174
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 53

Táto zubná pasta bojuje s citlivosťou zubov.
Je veľmi účinná a bez parabénov. Vďaka prítomnosti Kalidentu, dusičnanu
draselnému, prispieva k demineralizácií zubov, zmierňuje nepohodlie spojené s
citlivosťou, ako je teplo, chlad, jedlo, pitie.

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Sensitive Premium 75 ml
EAN: 8002140137600
KÓD: 6175
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 620
sodium fluoride: 0
sodium monofluorphosphate:
0,50%
RDA: 54

Táto zubná pasta obsahuje prírodný bio citrón a extrakt sicílskeho citrónu.
Čerstvá a výrazná chuť, ktorá vezme dych.
Citrón je príjemný a bezpečný antioxidant, ktorý pomáha udržovať zdravé
ďasná a pomáha bojovať proti ,,nepríjemnému dychu" spôsobenému
problémami s ďasnami.

Zuby je vhodné čistiť 3x denne, prípadne po jedle, aspoň 3-4 minúty.

Pavla trade, s.r.o.

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Originál receptúra 75 ml
EAN: 8002140137105
KÓD: 6171
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 620
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate:
0,50%
RDA: 54

Zubná pasta s pôvodnou a originálnou receptúrou, uvedená na trh v
Taliansku v r. 1905. Stala sa okamžite známa pre svoju jedinečnú chuť listov
karafiátov, mäty a škorice, ktoré vám umožnia mať vždy svieži dych a
sebavedomý úsmev.

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Whitening 75 ml
EAN: 8002140137204
KÓD: 6172
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 796
sodium fluoride: 0,18%
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 71

Zubná pasta s bieliacim účinkom obsahuje špeciálnu patentovanú molekulu Eureco
HC®, ktorá uvoľňuje aktívny kyslík s bieliacim a antibakteriálnym účinkom.
Odstraňuje 99% baktérií už pri prvom použití bez toho, aby poškodila ďasná a sklovinu.
Dokonale odstráni zubný povlak a chráni tak zuby pred vznikom kazu. Bez parabénov.

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Natural HERB bylinková 75 ml
EAN: 8002140137402
KÓD: 6173
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 796
sodium fluoride: 0,18%
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 54

Zubná pasta s mikrogranulami a bylinnými výťažkami dokonale odstráni zubný povlak a
chráni tak zuby pred vznikom kazu. Obsahuje prírodné bylinky aj bylinné extrakty.
Pasta je vyrobená bez parabénov. Ďalej obsahuje pupočník ázijský (Gotu kola),
Echinaceu, hloh a lišajník islandský.

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Baking soda / Jedlá sóda 75 ml
EAN: 8002140037900
KÓD: 6178
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 94
Optimálne riešenie pre udržanie prirodzenej belosti Vašich zubov. Obsahuje
molekulu Sulfetal Zn® s antibakteriálnym účinkom zinku a hydrogénuhličitan sodný,
ktorý pôsobí a redukuje škvrny od jedla, kávy, čaju či červeného vína. Budete mať
vždy biele a lesklé zuby! UPOZORNENIE: Deti do 6 rokov: Na čistenie zubov použite
množstvo veľkosti hrášku aby ste minimalizovali prehĺtanie.

C CAPITANO Zubná pasta 1905 Caries Protection 75 ml
EAN: 8002140037801
KÓD: 6179
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: 762
sodium fluoride: 0,100%
sodium monofluorphosphate:
0,250% RDA: 49

Zubná pasta, ktorá zabezpečuje optimálnu ochranu pred zubným povlakom a
zubným kazom, a zároveň pomáha remineralizovať zubnú sklovinu. Neobsahuje
parabény ani SLS a konzervačné látky obsahujúce formaldehyd. UPOZORNENIE:
Deti do 6 rokov: Na čistenie zubov použite množstvo veľkosti hrášku aby ste
minimalizovali prehĺtanie.

Zuby je vhodné čistiť 3x denne, prípadne po jedle, aspoň 3-4 minúty.

Pavla trade, s.r.o.

ZUBNÉ PASTY GENEDENS BIO
bio line zubná kolekcia v eko obaloch
Naše ekologicky udržateľné zubné pasty okrem toho, že ponúkajú efektívne riešenie v
oblasti dentálnej hygieny, vyznačujú vonkajšími obalmi a tubami vyrobenými z bio plastov
z obnoviteľných zdrojov: to znamená, že spracované suroviny neprodukujú škodlivé látky
pre životné prostredie a sú po použití úplne recyklovateľné.

Kvalita výrobkov bola vždy našou výsadou. S radom našich ekologicky
udržateľných zubných pást chceme tento koncept posilniť s cieľom
neustále sa zlepšovať.
Viac úsmevu smerom k budúcnosti.
Dottor Ciccarelli sledoval a zameral sa na udržateľnú víziu.
Týmto došlo k spusteniu recyklovateľných obalov a obalov na
biologickej báze GENEDENS BIO 100% recyklovateľná plastová tuba.

C BIO Zubná pasta GENEDENS Rigenera smalto 75 ml
EAN: 8002140021107
KÓD: 6160
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 0
Regeneračná zubná pasta. Vedeli ste, že fajčenie, kyslé jedlá, reflux a nesprávna
ústna hygiena môžu poškodiť vašu zubnú sklovinu a tým pádom aj váš krásny
úsmev? Nechceme vám pripomínať, že fajčenie je zlé, a že je nutné dodržiavať
správnu životosprávu, pretože to už viete. Môžeme vám však predstaviť Genedens
Bio Regenerates Smalto: jej bezvodé zloženie (bez vody) pomáha predchádzať
poškodeniu skloviny tým, že stimuluje jej prirodzenú regeneráciu.
Vidieť znamená veriť!

C BIO Zubná pasta GENEDENS Sensitive 75 ml
EAN: 8002140021206
KÓD: 6161
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 0

Zubná pasta na citlivé zuby. Citlivosť je krásna vlastnosť, pokiaľ nejde o vaše
zuby a ďasná! Ak keď jete dobrú zmrzlinu alebo keď si vychutnáte šálku
horúceho čaju, cítite nepríjemný pocit v zuboch, možno je čas vyskúšať
Genedens Denti sensibili. Formulácia obsahuje Kalident®, čo je zlúčenina,
ktorá podporuje uzatváranie kanálikov spôsobujúcich citlivosť zubov a
zaručuje rýchlu úľavu.

C BIO Zubná pasta GENEDENS Whitening 75 ml
EAN: 8002140021305
KÓD: 6162
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 0

Zubná pasta Genedens Bio Whitening je práve pre vás ideálna zubná pasta!
Jej receptúra na báze aktívneho rastlinného uhlia sa viaže na exogénne látky,
ktoré farbia zuby, a odstraňujú farby v čase oplachovania,
čím táto pasta pomáha obnoviť a udržiavať prirodzenú belosť zubov.
Ale to nie je všetko! Pôsobí aj proti nepríjemným pachom, ktoré spôsobujú halitózu
(zápach z úst).
Povedz sýýýr!

Zuby je vhodné čistiť 3x denne, prípadne po jedle, aspoň 3-4 minúty.

Pavla trade, s.r.o.

ZUBNÉ PASTY PASTA DEL CAPITANO

basic line

Jedná sa o základnú radu produktov Pasta del Capitano.
Produkty sú ideálne na správnu každodennú starostlivosť o ústnu hygienu.
Všetky zubné pasty obsahujú BIO mätu, cenenú zložku prírodného pôvodu, ktorá
zaisťuje bezpečnú zubnú starostlivosť pre celú rodinu.
Transparentnosť, dôveryhodnosť a konzistencia sa teraz stali konkurenčnými
výhodami, ktoré má Pasta del Capitano našťastie už vo svojej D.N.A
Zubné pasty Pasta del Capitano majú novú tubu: sú vyrobené z plastu bez hliníka,
sú úplne recyklovateľné!

Zuby je vhodné čistiť 3x denne, prípadne po jedle, aspoň 3-4 minúty.

C BIO Zubná pasta del Capitano Baking Soda 75 ml
EAN: 8002140039713
KÓD: 6104
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 94

Zubná pasta z jedlej sódy. Vďaka prítomnosti hydrogénuhličitanu sodnému pasta prírodne
bieli zuby bez poškodenia skloviny. Jeho zloženie pomáha neutralizovať kyseliny
bakteriálneho povlaku, oživuje belosť zubov a neutralizuje povlak na zuboch. Ďalej obsahuje
bio mätu, vzácnu zložku prírodného pôvodu, ktorá zaručuje bezpečnú a sviežu hygienu.

C BIO Zubná pasta del Capitano Carbone 75 ml
EAN: 8002140032219
KÓD: 6101
VO CENA: 1
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: NE
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 80

Zubná pasta s aktívnym rastlinným uhlím pôsobí na zuby bieliacim účinkom, ktorý nenapadá
sklovinu a pomáha čeliť príčinám, ktoré určujú nástup halitózy (zápach z úst). Každodenné
používanie tejto pasty postupne zabráni zafarbeniu skloviny, prispieva k postupnej obnove
prirodzenej belosti zubov.

Pavla trade, s.r.o.

C BIO Zubná pasta del Capitano Curcuma 75 ml
EAN: 8002140032110
KÓD: 6100
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO /762
sodium fluoride: 0,10%
sodium monofluorphosphate:
0,25%
RDA: N/A

Antibakteriálna zubná pasta, ktorá zaručuje kompletné čistenie ústnej dutiny vďaka
dezinfekčnému a ochrannému pôsobeniu exkluzívnej molekuly Sulfetal Zn® prítomnej v zložení, v
kombinácii s upokojujúcimi a antibakteriálnymi vlastnosťami zložiek prírodného pôvodu, ako je
propolis a certifikovaná bio kurkuma. Zabraňujú tvorbe povlaku a kazov a zanecháva jemný
pocit sviežosti. Je ideálny pre tých, ktorí milujú špeciálne a korenené chute.

C BIO Zubná pasta del Capitano Placca e Carie 75 ml
EAN: 8002140039010
KÓD: 6102
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO /620
sodium fluoride:
sodium
monofluorphosphate:
0,50%
RDA: 54

Zubná pasta, ktorá pomáha zaistiť hĺbkové čistenie dutiny ústnej a účinnú ochranu proti tvorbe
plaku a kazov. Dva druhy soli fluóru prítomné v zložení vďaka svojej schopnosti priľnúť k sklovine
prispievajú k demineralizácii zubov a zanechávajú dych svieži a voňavý. Chráni zuby a ďasná
bez toho, aby napádala sklovinu.

C BIO Zubná pasta del Capitano Zenzero Antibakteriálna 75 ml
EAN: 8002140039911
KÓD: 6105
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO /620
sodium fluoride:
sodium
monofluorphosphate: 0,50%
RDA: 54

Zubná pasta Pasta del Capitano so zázvorom a s antibakteriálnym účinkom. Je inovatívnym a
bezpečným riešením pre všetkých, ktorí milujú osviežujúcu a korenenú chuť zázvoru, bez toho,
aby museli obetovať ochranu a kompletnú hygienu ústnej dutiny. Antibakteriálny účinok
obsiahnutý v zložení zaručuje hlboké čistenie a svieži dych po dlhú dobu.

C BIO Zubná pasta del Capitano Antitartaro 75 ml
EAN:
KÓD:
VO CENA:
V BALENÍ:

8002140039119
6103
1
12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 762
sodium fluoride: 0,10%
sodium monofluorphosphate:
0,24%
RDA: 132

Zubná pasta vďaka výťažkom zo šalvie a tymiánu a prítomnosti pyrofosfátov pomáha
predchádzať tvorbe bakteriálneho povlaku spôsobujúceho zubný kameň a osviežuje dych.
Ideálne aj pre fajčiarov. Ďalej obsahuje Sulfetal Zn®, molekulu na báze zinku, ktorá čistí, jemne
pôsobí a pomáha spomaliť množenie mikróbov, s bio mätou.

Pavla trade, s.r.o.

ÚSTNE VODY PASTA DEL CAPITANO
Ústna voda podporuje správne čistenie úst, zabraňuje tvorbe baktérií a
pomáha udržovať zuby čisté a ďasná zdravé.. Okrem ochrany ústnej
dutiny zanechávajú ústne vody Pasta del Capitano príjemný pocit
sviežosti v celej ústnej dutine.

Prípravok sa nesmie riediť. Použite uzáver ako dávkovač a
vyplachujte po dobu aspoň 30 sekúnd.
C BIO Ústna voda Pasta pasta del Capitano
Antiplaca antibakterálna 400 ml
EAN: 8002140032707
KÓD: 6122
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 270
sodium fluoride: 0,06%
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 0

Ústna voda vďaka zloženiu na báze zinku predchádza tvorbe povlaku, spolu
s esenciálnymi olejmi pomáha udržať dych voňavý po dlhú dobu. Obohatený
o certifikovanú organickú mätu zanecháva príjemný pocit sviežosti a extrakt
pupočníka ázijského (Gotu kola), prispieva k upokojeniu ďasien. Bez alkoholu.

C BIO Ústna voda Pasta pasta del
Capitano Curcuma + propolis 400 ml
EAN: 8002140032400
KÓD: 6121
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 270
sodium fluoride: 0
sodium
monofluorphosphate: 0
RDA: 0

Ústna voda, ktorá zaisťuje dokonalú hygienu a celkovú ochranu.
Vďaka výberu účinných látok Sulfetal Zn® (Zinc Coco Sulphate) má čistiaci a
antibakteriálny účinok, obsahuje certifikovanú, organickú kurkumu s
protizápalovými a antioxidačnými vlastnosťami a Propolis, ktorý pomáhajú
znižovať bakteriálnu fermentáciu. Bez alkoholu.

C BIO Ústna voda Pasta pasta del
Capitano Whitening 400 ml
EAN: 8002140032905
KÓD: 6124
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 333
sodium fluoride: 0,06%
sodium monofluorphosphate:
0,05% RDA: 0

Bieliaca ústna voda, ktorá zabraňuje tvorbe škvŕn na zuboch. Jej inovatívne zloženie s
Plasdone® pomáha obnoviť a udržiavať prirodzenú belosť zubov bez poškodenia
skloviny. Ideálne aj pre citlivé zuby vďaka citrátu draselnému, ktorý znižuje citlivosť
zubov, zatiaľ čo Betain upokojuje a pomáha predchádzať podráždeniu ďasien.

Pavla trade, s.r.o.

C BIO Ústna voda Pasta pasta del Capitano
Zenzero antibakteriálna zázvor 400 ml
EAN: 8002140032509
KÓD: 6120
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 270
sodium fluoride: 0,06%
sodium monofluorphosphate: 0
RDA: 0

Zázvorová ústna voda s antibakteriálnym účinkom. Vďaka prítomnosti Sulfetal Zn®
s čistiacim a antibakteriálnym pôsobením a certifikovaným organickým zázvorom,
prirodzene osvieži, zaručuje kompletnú hygienu celej ústnej dutiny.

C BIO Ústna voda Pasta del Capitano
Protezione 400 ml
EAN: 8002140032806
KÓD: 6123
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 270
sodium fluoride: 0,06%
sodium monofluorphosphate: 0
RDA: 0

Ústna voda vďaka zloženiu na báze zinku predchádza tvorbe povlaku, spolu s
esenciálnymi olejmi pomáha udržať dych voňavý po dlhú dobu.
Obohatený o certifikovanú organickú mätu zanecháva príjemný pocit sviežosti a
extrakt pupočníka ázijského (Gotu kola), prispieva k upokojeniu ďasien.
Bez alkoholu.

AKCIOVÁ PONUKA
C BIO Ústna voda P. Capitano Antiplaca + zubná
pasta Placa e carie 750 ml + 75 ml zdarma
EAN: 8002140032714
KÓD: 6129
VO CENA:
V BALENÍ: 6 ks
Ústna voda vďaka zloženiu na báze zinku predchádza tvorbe
zubného povlaku, spolu s esenciálnymi olejmi pomáha udržať
svieži dych po dlhú dobu.
Obohatená o certifikovanú organickú mätu. Zanecháva
príjemný pocit sviežosti a extrakt pupočníku asijského (Gotu
kola), prispieva k upokojeniu ďasien. Bez alkoholu.

ppm /FLUOR: ANO / 270
sodium fluoride: 0,06%
sodium monofluorphosphate: 0
RDA: 0

Pavla trade, s.r.o.

ZUBNÉ PASTY, ÚSTNE VODY A
KEFKY PASTA DEL CAPITANO
BABY - JUNIOR detské produkty

Jedná sa o základnú radu produktov Pasta del Capitano.
Produkty sú ideálne na každodennú starostlivosť o ústnu hygienu.
Kompletná produktová rada venovaná starostlivosti
o úsmev tých najmenších. Produkty sú navrhnuté tak, aby pomáhali a chránili všetky fázy
vývoja zubov, správnemu čisteniu ústnej dutiny detí tým, že napomáhajú rozvoju chrupu od
dojčenského do školského veku. Spoľahlivo a funkčne. Bez parabénov, triclosanu a SLS
(Sodium Lauryl Sulphate) a bez konzervačných látok donorov formaldehydu.

C Detská Zubná pasta Strawberry del Capitano od 3 rokov 75 ml
EAN: 8002140035005
KÓD: 6150
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 496
sodium fluoride: 0
sodium monofluorphosphate:
0,40% RDA: 24

Jemná gélová zubná pasta s jahodovou príchuťou, ktorá vďaka svojmu
zloženiu obohatenému o fluorid a vápenaté soli podporuje pohodu a
udržanie zdravých a silných ďasien. Dodá úplnú ochranu
mliečnych zubov. Obzvlášť vhodná na jemné detské zuby. Príchuť jahoda.

C Detská Zubná pasta Tutti Frutti del Capitano od 3 rokov 75 ml
EAN: 8002140035203
KÓD: 6151
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 496
sodium fluoride: 0
sodium monofluorphosphate:
0,40% RDA: 24

Jemná gélová zubná pasta s ovocnou príchuťou, ktorá podporuje a udržuje zdravé a silné
ďasná, dodá úplnú ochranu mliečnych zubov, vďaka svojmu zloženiu obohatenému o
fluorid a vápenaté soli.
Obzvlášť vhodná na jemné detské zuby. Príchuť tuttifrutti ovocia.

C Junior Zubná pasta Soft mint del Capitano od 6 rokov 75 ml
EAN: 8002140035401
KÓD: 6152
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 620
sodium fluoride: 0
sodium monofluorphosphate:
0,50% RDA: 33

Zubná pasta s jemnou sladkou mätovou príchuťou sa snúbi
s pôsobením fluóru
a vápnika, ktoré zabraňujú tvorbe plaku a kazov, chránia mliečne zuby a posilňujú
nové zuby a udržujú ich stále zdravé.

Zuby je vhodné čistiť 3x denne, prípadne po jedle, aspoň 3-4 minúty. Pre deti 3+.

Pavla trade, s.r.o.

C BIO Ústna voda Junior Pasta del Capitano Menta Dolce 400 ml
EAN: 8002140135613
KÓD: 6153
VO CENA:
V BALENÍ: 12 ks

ppm /FLUOR: ANO / 62
sodium fluoride: 0
sodium monofluorphosphate:
0,05% RDA: 0

Ústna voda Junior zabraňuje tvorbe zubného kazu vďaka
kombinovanému pôsobeniu fluóru a vápenatých solí.
Extrakt Betainu, slezu a nechtíka majú upokojujúci účinok
na ďasná a udržujú ich v dobrom stave.
Sulfetal Zn® spomaľuje tvorbu povlaku. Neobsahuje
laurylsulfát sodný (SLS), riclosan, parabény, alkohol a
cukor. Ideálne aj pre deti, ktoré nosia ortodontický strojček.
Prípravok sa nesmie riediť. Použite uzáver ako
dávkovač a vyplachujte po dobu aspoň 30 sekúnd.

C Detská Zubná kefka Spazzolino Baby od 3 rokov
baby | MIX 4 farieb
EAN: 8002140035814
KÓD: 6154
VO CENA:
V BALENÍ: 24 ks
Inovatívny ergonomický tvar zubnej kefky zaručuje dôkladné čistenie
zubov bez poškodenia skloviny. Prísavka na základni zubnej kefky
umožňuje jeho ľahké pripevnenie. Kompletné balenie s krytom
štetiniek (vlákien Tynex), ktoré je zárukou
správnej hygieny.
Dostupné v štyroch farbách.
Pre deti od 3 rokov.
Kefku používajte po každom jedle, čistite si zuby aspoň 3 minúty a
kefku vymieňajte aspoň každé 3 mesiace.

Pavla trade, s.r.o.

ZUBNÉ KEFKY PASTA DEL CAPITANO
Značka Pasta del Capitano je schopná vyhovieť všetkým
potrebám v oblasti starostlivosti o ústnu dutinu špecifickou
produktovou radou zubných kefiek. Family: ideálna pre celú
rodinu Whitening: venovaná belosti a jasu zubov

C Zubná kefka Spazzolino 1 ks
family | MIX 4 farieb

SOFT

MEDIUM

EAN: 8002140034510
KÓD: 6134
VO CENA:
V BALENÍ: 24 ks

HARD

8002140013621
6135

8002140344336
6136

24 ks

24 ks

Ideálne riešenie pre starostlivosť o ústnu hygienu celej rodiny. Flexibilná a
kompaktná hlavica pre lepšie čistenie zubného oblúka, dosiahne aj do ťažko
prístupných miest. Odstraňuje baktérie a zubný kameň, bez poškodenia
skloviny vďaka zaobleným štetinám odolným proti poškriabaniu. K dispozícii v
štyroch farbách a troch prevedeniach tvrdosti. Kefku používajte po každom
jedle, čistite si zuby aspoň 3 minúty a kefku vymieňajte aspoň každé 3 mesiace.

C Zubná kefka Spazzolino Whitening 1 ks
whitening | MIX 4 farieb

SOFT
EAN:
KÓD:
VO CENA:
V BALENÍ:

MEDIUM

8002140139208
6130

8002140034459
6131

24 ks

24 ks

Leštiaci účinok štetín Tynex® spolu s vlnitou gumou pomáha redukovať škvrny od
kávy a jedla na sklovine, čím pomáha obnoviť
a udržiavať prirodzenú belosť zubov. K dispozícii v štyroch farbách s mäkkými
štetinami. Kefku používajte po každom jedle, čistite si zuby aspoň 3 minúty a
kefku vymieňajte aspoň každé 3 mesiace.

C Zubná kefka Spazzolino Complete 1 ks
complete | MIX 4 farieb

MEDIUM
EAN:
KÓD:
VO CENA:
V BALENÍ:

HARD

8002140139307
6132

8002140139406
6133

24 ks

24 ks

Zaručuje hĺbkové čistenie dutiny ústnej a medzizubných priestorov vďaka
nylonovým štetinkám Tynex®. Hlavica je opatrená čističom jazyka, ktorý pomáha
odstrániť bakteriálnu vrstvu, ktorá je hlavnou príčinou zlého dychu. Bočné vrúbky
umožňujú jemnú masáž ďasien bez podráždenia. K dispozícii v štyroch farbách
so strednými a tvrdými štetinami. Kefku používajte po každom jedle, čistite si
zuby aspoň 3 minúty a kefku vymieňajte aspoň každé 3 mesiace.

Pavla trade, s.r.o.

Distribútor pre SR:

Košovská cesta 28
Prievidza 971 01
Slovensko
obchod@pavlatrade.eu
+421 918 599 745

www.bione.sk

Veľkoobchodné zastúpenie:
ZÁPADNÉ SLOVENSKO: HELENA VRÁBLOVÁ
+421 948 899 390
STREDNÉ SLOVENSKO: PETRA BOROŠOVÁ
+421 902 033 385
VÝCHODNÉ SLOVENSKO: MARCELA VARGOVÁ
+421 908 336 900
www.pavlatrade.sk

