Zuby, prevence, péče, příroda, byliny.

Tato slova mě provázejí už několik desetiletí.
V různých chvílích s různou intenzitou či naléhavostí. Provázejí mě od doby,
kdy jsem se rozhodl studovat stomatologii. Vlastně už od doby, kdy jsem
si jako kluk na táboře ulomil přední zub.
V poslední době se ta témata navzájem propojila a spolu se slovy tradice,
závazek, udržitelnost a budoucnost vytvořila jeden kompaktní a logický celek.
HERBADENT.

Kořeny HERBADENTU sahají do předminulého století. Základ dnešních
dentálních přípravků pochází ze 60. let 20. století. A současné století
věnujeme rozvoji tohoto osvědčeného bylinného základu.
Pro moderní péči o zdravá ústa, pro zdraví celého těla.
Následující stránky vás provedou naším světem. Světem, jehož středobodem
jsou byliny.
Budeme rádi, když se HERBADENT stane součástí vašeho každodenního rituálu.
Budeme na tom s láskou, péčí a odhodláním pracovat.

Pavel Smažík
majitel HERBADENTU

1897
Založení společnosti
Dr. Javůrek a Svatek první kvasírny a sklepy
maltonových vín na Smíchově v Praze

1901
Začátek produkce léčivých

1904

1897 PRAHA, RAKOUSKO-UHERSKO.
V tom roce začíná naše historie. Vladimír Svatek s Dr. Javůrkem začínají
v Praze na Smíchově vyrábět medicinální vína. Bratr zakladatele,
Dr. PhMr. Vavřinec Svatek, rozšiřuje začátkem století účinky a indikace vín
za využití exotických rostlin a o pár let později se výroba stěhuje do nových
prostor na pražském Smíchově, které HERBADENT využívá dodnes.
V 60. letech 20. století vyvinul Dr. Karmazín extrakt ze 7 léčivých bylin.
Masážní roztok na dásně HERBADENT se začal v lékárnách prodávat jako léčivý
přípravek na zánět dásní a na afty v roce 1965. Osvědčená tradiční receptura
a pečlivý výrobní postup s důrazem na kvalitu a trpělivost se úspěšně využívají
dodnes a patentovaný přírodní extrakt se stal základem všech ostatních
bylinných přípravků HERBADENT.

Zisk medailí na výstavách
v Praze, Paříži a Bruselu

vín, kde hlavní produkty tvořila
sladová vína Maltoferrochin
a Condurango

1948
Firma byla znárodněna vyhláš-

1965

kou ministerstva průmyslu
a začleněna do n. p. Spojené

Výrobou bylinného léčivého
masážního roztoku na dásně

farmaceutické závody
(SPOFA)

začal klíčový milník v rozvoji
přípravků pro léčbu a péči
o zdravá ústa

1996
Privatizace a záchrana

2010
Vznik samostatné společnosti
HERBADENT s. r. o.

firmy před zánikem

2018
Na trh byla uvedena nová
řada produktů pro preventivní
péči HERBADENT ORIGINAL

2019
100% vlastníkem společnosti
HERBADENT se stává zubní
lékař MUDr. Pavel Smažík

2019
Na trh byla uvedena nová
řada zubních kartáčků

2020
Na trh bylo uvedeno
nové medicinální víno
na imunitu Vilcacora

HERBADENT, která vznikla díky
úzké spolupráci s předními
českými zubními lékaři

NAŠE MILNÍKY.

HERBADENT.CZ
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HERBADENT JE PŘÍRODA
Léčivé byliny jsou základem všech našich výrobků. Nesou v sobě léčivou sílu
přírody a my ji s pokorou využíváme pro zlepšení zdraví našich zákazníků
i pro prevenci různých onemocnění.

NAŠICH

7

BYLIN

Řepík lékařský

Heřmánek pravý

Šalvěj lékařská

Hřebíček

Fenykl obecný

Máta peprná

Mochna nátržník

má protizánětlivý, antiseptický

zklidňuje sliznice ústní dutiny. Díky

má antiseptický a dezinfekční účinek.

je vynikající přírodní lokální

má dezinfekční a bakteriostatické

má antiseptický a dezinfekční

je rostlinné antibiotikum

a stahující účinek. Tlumí bolest

antiseptickému a dezinfekčnímu účinku

Stahujícím účinkem pomáhá v ústní

anestetikum. Tlumí bolest

účinky. Je proto vhodný i jako

účinek. Tlumí halitózu, potlačuje

a antivirotikum. Stahuje ústní

zanícených dásní a hrdla, hojí

potlačuje zánět v ústní dutině a eliminuje

dutině proti krvácení dásní. Potlačuje

při citlivosti zubů a dásní,

kloktadlo při stafylokokových

zánět v ústní dutině. Zpříjemňuje

sliznice, pomáhá také proti krvácení

ústní sliznice a dásně.

jedovaté produkty metabolismu.

halitózu (zápach z úst).

působí antisepticky.

a streptokokových infekcích.

dech a má chladivý účinek.

dásní a potlačuje zánět
v ústní dutině.

HERBADENT.CZ

ROZTOK NA DÁSNĚ
I NA AFTY.

Co znamená
QR kód na
každé straně
s produkty
HERBADENT?
Jednoduše ho

Unikátní receptura všech dentálních produktů HERBADENT vychází z tohoto
tradičního roztoku na dásně, který je registrován jako léčivo a jehož účinky
schválil Státní ústav pro kontrolu léčiv. Roztok je prověřen desetiletími používání
a statisíci spokojených zákazníků. K dostání je jako volně prodejné léčivo pouze
v lékárnách.
Účinky roztoku při ošetření zánětů dásní a prevenci rozvoje parodontózy si chválí
už celé generace pacientů i stomatologů. Pro ošetřování aft je roztok HERBADENT
doporučován jako přípravek první volby a využívá se i při ošetřování otlaků pod
snímatelnými náhradami a rovnátky či po chirurgických zákrocích v ústní dutině.

Jak se HERBADENT roztok na dásně používá?
Neředěný roztok slouží k masážím dásní a k aplikaci na postižené sliznice ústní
dutiny. Masáž dásní se provádí vatovou tyčinkou namočenou do neředěného
roztoku HERBADENT. Kolmo k dásni přiloženou tyčinkou se masíruje okraj
dásně a mezizubní papila (10x okolo každého zubu).
Nedoporučí-Ii lékař jinak, provádí se masáž jednou denně, vždy večer po důkladném vyčištění zubů, a tedy po odstranění zubního plaku. Přetrvává-li onemocnění
dásní nebo sliznice ústní dutiny déle než 4 týdny, je třeba upravit další léčbu.

vyfoťte pomocí
svého telefonu
a prohlédněte si
výrobek přímo v
našem e-shopu.
Rychlé
a pohodlné.

HERBADENT
ORIGINAL

HERBADENT
PROFESSIONAL

HERBADENT
PRO DĚTI

SPRÁVNÉ ZUBNÍ
KARTÁČKY

ELEKTRICKÝ
MEZIZUBNÍ
KARTÁČEK
UBRUSH!

BYLINNÉ
KOUPELE

MEDICINÁLNÍ
VÍNA

VYROBENO
V ČESKU.

HERBADENT ORIGINAL
Roztok
na dásně

Koncentrát
ústní vody

Gel
na dásně

Mezizubní
gel

Zubní pasta

Zubní pasta
HOMEO

Ústní voda

Řada HERBADENT ORIGINAL zahrnuje kompletní řadu bylinných výrobků pro prevenci
zubního kazu a zánětů v ústní dutině a je dostupná v běžném prodeji. Řazeno od nejsilnějšího řada
obsahuje Roztok na dásně, Gel na dásně, Mezizubní gel pro čištění mezizubních prostorů, Ústní vodu
i její Koncentrát a Zubní pasty ORIGINAL a HOMEO. Celou řadu doplňují nové správné zubní
kartáčky HERBADENT.

Cestovní
ústní voda

BYLINNÝ ROZTOK
NA DÁSNĚ

BYLINNÝ GEL
NA DÁSNĚ

Bylinný roztok na dásně HERBADENT ORIGINAL
je vyráběn podle léty osvědčené bylinné receptury
z patentovaného extraktu z léčivých bylin ve farmaceutické kvalitě (řepík, šalvěj, heřmánek a nátržník) a silic
fenyklu, hřebíčku a máty. Anestetický účinek benzokainu
používaného v léčivu je nahrazen zvýšeným obsahem
hřebíčkové silice, jedná se tedy o volně prodejný přípravek. Díky sníženému obsahu alkoholu je jeho aplikace
příjemnější.

Bylinný gel na dásně HERBADENT vychází z unikátní
a desetiletími klinicky ověřené směsi extraktů a silic
ze 7 léčivých bylin. Léčivé účinky gelu dodává extrakt
z řepíku, heřmánku, šalvěje a nátržníku. Mátová,
hřebíčková a fenyklová silice tyto účinky zesilují
a navíc mu propůjčují jedinečnou vůni a svěžest.
Pomáhá v péči o dásně a sliznice ústní dutiny.
Uplatňuje se zejména při výskytu zánětlivých
projevů v ústní dutině (krvácení a zánět dásní).

Je určen především k péči v případě zánětů a krvácení
dásní a k prevenci parodontitidy. Jeho mírně anestetické
účinky ulevují od bolesti, proto se využívá i při léčbě aft
nebo otlaků sliznic pod snímatelnými zubními náhradami. Inovované složení působí na postižené místo díky
anestetickým účinkům hřebíčkové silice a sníženému
obsahu alkoholu citlivě a efektivně.

Je vhodný také pro použití s mezizubními kartáčky
a pomáhá při výskytu aft nebo oparů a při projevech
parodontitidy. Lze jej používat i k péči o dásně s otlaky
pod snímatelnými náhradami nebo po rovnátkách.
Redukuje nepříjemný zápach z úst a zanechává
na dásni účinné bylinné složky.

Aplikuje se na postižené místo například vatovou
tyčinkou.

Aplikuje se po vyčištění zubů nejlépe měkkým
kartáčkem. Při čištění mezizubních prostorů
usnadňuje používání mezizubního kartáčku.

objem

25 ml

obsah

25 g

Gel doporučujeme aplikovat večer po vyčištění zubů,
kdy na dásních zůstane bylinný gelový film, který
tak působí dlouhodobě.

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

HERBADENT ORIGINAL

Ošetření
zánětů
dásní

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

Ošetření
zánětů
dásní

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

BYLINNÁ ÚSTNÍ
VODA

KONCENTRÁT
BYLINNÉ ÚSTNÍ VODY

Bylinná ústní voda HERBADENT je vhodným doplňkem
komplexní péče o zdravá ústa. Je určena k výplachům
a k celkové hygieně ústní dutiny. Pravidelné používání
této bylinné ústní vody zlepšuje motivaci pacienta k péči
o ústní dutinu a napomáhá ke snižování rizika zánětů,
vzniku zubního plaku a kazu. Ústní voda HERBADENT
je vyrobena na základě unikátní receptury HERBADENT
bez použití chemických barviv.

Ústní voda HERBADENT, připravená z bylinného koncentrátu, příjemným způsobem pomáhá pečovat o zdraví celé
ústní dutiny a hrdla. Pravidelné vyplachování úst ústní
vodou snižuje riziko výskytu zánětů, aft, zubního kazu,
krvácení dásní a projevů počínající parodontózy. Doporučené ředění je 1 : 10, vyšší koncentrace zesiluje protizánětlivé
účinky.

objem

100 ml

Koncentrát ústní vody HERBADENT je založen na blahodárných účincích sedmi léčivých bylin. Léčivé účinky mu dodává extrakt z řepíku, heřmánku, šalvěje a nátržníku. Mátová,
hřebíčková a fenyklová silice mu zase propůjčují jedinečnou
vůni a svěžest.

Unikátní receptura HERBADENT vychází z klinicky
ověřené kombinace 7 léčivých bylin. Léty prověřený
výtažek s antibakteriálními účinky efektivně a šetrně ničí
škodlivé bakterie, ale zároveň díky svému přírodnímu
složení zachovává přirozenou rovnováhu ústní mikroflóry.
Pomáhá tak v boji proti zubnímu kazu, zánětu dásní,
aftám i parodontóze a také přispívá k prevenci respiračních onemocnění. Navíc udržuje svěží dech.

až

1 litr

Koncentrát bylinné ústní vody neobsahuje chemická
barviva ani fluor, přesto ho nedoporučujeme polykat.
Není vhodný pro děti do 3 let.

Ústní vodě dodává léčivé účinky extrakt z řepíku,
heřmánku, šalvěje a nátržníku. Mátová, hřebíčková
a fenyklová silice jí zase propůjčují jedinečnou vůni
a svěžest.

objem

objem

400 ml

100 ml

Bylinná ústní voda neobsahuje chemická
barviva ani fluor, přesto ji nedoporučujeme polykat.
Není vhodná pro děti do 3 let.

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

HERBADENT ORIGINAL

Ošetření
zánětů
dásní

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

Ošetření
zánětů
dásní

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

BYLINNÁ
ZUBNÍ PASTA

HOMEO BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA
BEZ FLUORU A MENTOLU
přírodní
pěnidla

Bylinná gelová zubní pasta HERBADENT s fluoridy
a minimální abrazivitou je optimálním prostředkem
pro preventivní péči a ochranu zubů a dásní.
Obsahuje unikátní a klinicky ověřenou směs extraktů
a silic ze 7 léčivých bylin, je vyrobena podle tradiční
receptury bez použití chemických barviv a pěnidel.

BYLINNÁ ZUBNÍ PASTA
cestovní balení

Přírodní pěnidla obsažená v zubní pastě HERBADENT
mají omezenou pěnivost a tak zabraňují „falešnému
pocitu čistých zubů“, často dosahovanému u průmyslových zubních past s umělou mentolovou vůní
a výrazným pěněním. Vzhledem k minimálnímu pěnění se zvyšuje pozornost a motivace uživatele k pečlivějšímu čištění zubů, a tedy k důkladnějšímu odstranění
zubního plaku. Díky tomu a díky bylinným extraktům
se tak minimalizuje nebezpečí vzniku zubního kazu,
zánětu a krvácení dásní a jejich následných komplikací.

Bylinná zubní pasta HOMEO je vyráběna na základě
osvědčeného bylinného extraktu HERBADENT,
ale neobsahuje fluor ani mentol a samozřejmě ani SLA
a navíc je obohacena o výtažek z ženšenu.
Ženšen vstřebávaný ústní sliznicí účinně podporuje
zpevňování a stahování dásní a napomáhá celkové
regeneraci sliznic ústní dutiny.
Díky svému složení je zubní pasta HERBADENT HOMEO
vhodná pro péči nejen u osob s homeopatickou
léčbou, ale i s přecitlivělostí nebo při alergických
projevech. Může se také využít pro čištění
zubů u diabetiků či onkologických pacientů.
Je vyráběna podle tradiční receptury
bez chemických barviv a pěnidel.
obsah

Pastu doporučujeme používat v kombinaci
s novými zubními kartáčky HERBADENT.

100 g

Žádná zubní pasta nemůže nahradit význam
mechanického čištění zubů pomocí zubního
a mezizubního kartáčku a dalších pomůcek
pro dokonalou ústní hygienu.

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

HERBADENT ORIGINAL

Ošetření
zánětů
dásní

obsah

obsah

100 g

12 g

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

HOMEO

Svěží
dech

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

Ošetření
zánětů
dásní

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

BYLINNÝ
MEZIZUBNÍ GEL
NOVINKA
Bylinný mezizubní gel HERBADENT s vysokým podílem
bylinného extraktu a optimálním obsahem fluoridových iontů je určen pro snazší čištění mezizubních
prostor a pro zlepšení jeho výsledků.
Mezizubní gel usnadňuje zavedení mezizubního
kartáčku, omezuje krvácení dásní a zklidňuje zanícené
či podrážděné mezizubní dásňové papily.
Vychází z unikátní a desetiletími klinicky ověřené směsi
extraktů a silic ze 7 léčivých bylin. Extrakt z řepíku,
heřmánku, šalvěje a nátržníku dodává gelu jeho léčivé
účinky. Mátová, hřebíčková a fenyklová silice tyto účinky
zesilují a navíc mu propůjčují jedinečnou vůni a svěžest.

obsah

25 g
s aplikační
špičkou

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

HERBADENT ORIGINAL

Ošetření
zánětů
dásní

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

HERBADENT PROFESSIONAL

Roztok
na dásně

Koncentrát
ústní vody

Gel
na dásně

Zubní pasta

Zubní pasta
HOMEO

Řada HERBADENT PROFESSIONAL slouží k intenzivní péči o ústní dutinu.
Zvýšená koncentrace účinného bylinného extraktu HERBADENT ze 7 léčivých bylin
pomáhá spolu s dalšími účinnými látkami k rychlejšímu hojení v místech akutního zánětu.
Výrobky z řady HERBADENT PROFESSIONAL jsou dostupné pouze v lékárnách,
ve vybraných stomatologických ordinacích, u dentálních hygienistek
nebo na e-shopu Herbadent.cz. Celou řadu doplňují nové správné zubní kartáčky
HERBADENT PROFESSIONAL.

BYLINNÝ
ROZTOK NA DÁSNĚ

BYLINNÝ GEL
NA DÁSNĚ S CHX

Bylinný roztok na dásně HERBADENT PROFESSIONAL
má zvýšený obsah bylinného extraktu HERBADENT.
Vychází z osvědčené přírodní receptury registrovaného, klinicky prověřeného léčiva HERBADENT roztok na
dásně, přičemž anestetikum benzokain je v tomto volně
prodejném přípravku nahrazeno vyšším obsahem hřebíčkové silice.

šetrná
aplikační
špička

Bylinný gel na dásně HERBADENT PROFESSIONAL
s vysokým obsahem klinicky ověřených bylinných
extraktů je obohacen o 0,15 % chlorexidinu (CHX) pro
rychlejší antibakteriální účinky a účinnější léčbu akutních
zánětůdásní.
Je určen k akutní péči o dásně a sliznice ústní dutiny,
zejména při prvních projevech parodontitidy, jako jsou
záněty a krvácení dásní. Je vhodný rovněž při léčbě aft,
oparů, otlaků pod snímatelnými zubními náhradami
a rovnátky nebo po chirurgických zákrocích.

Roztok HERBADENT PROFESSIONAL je určen k akutnímu ošetření gingivitidy či jiných zánětů sliznic v ústní
dutině včetně projevů parodontitidy a výskytu aft. Jeho
mírně anestetické účinky ulevují od bolesti, je proto
vhodný při léčbě krvácivých dásní, aft, oparů, otlaků
pod snímatelnými zubními náhradami a rovnátky.
Pomáhá hojení ran po chirurgických zákrocích v ústní
dutině. Snížené množství alkoholu a integrované kapátko zajišťují šetrné a snadné použití.

obsahuje

CHX

Gel se aplikuje po důkladném vyčištění zubů přímo
na dásně, například pomocí prstu, jemného zubního
kartáčku nebo vatové tyčinky.

objem

Nanáší se buď kapátkem s úzkým hrdlem přímo
na postiženou oblast, nebo pomocí vatové tyčinky.

25 ml

Užívejte maximálně po dobu 14 dnů. Poté kúru ukončete
nebo alespoň na týden přerušte. Případně můžete dlouhodobě používat k péči o dásně bylinný gel na dásně
HERBADENT ORIGINAL.

obsah

25 g

Roztok lze aplikovat na mezizubní kartáček.
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BYLINNÁ
ZUBNÍ PASTA
S FLUORIDY

ZUBNÍ PASTA
S ŽENŠENEM BEZ
FLUORU A MENTOLU

Bylinná zubní pasta HERBADENT PROFESSIONAL
se zvýšeným obsahem bylinného extraktu je vhodná
pro intenzivní péči a při akutních problémech v ústní
dutině. Díky vysokému obsahu fluoridů (1450 ppm*) také
výrazně posiluje a chrání sklovinu zubů. Snižuje riziko
vzniku zubního kazu, pomáhá při výskytu aft a komplexně
pečuje o zdraví úst.

Bylinná zubní pasta HOMEO PROFESSIONAL se
zvýšeným obsahem osvědčeného bylinného extraktu
HERBADENT a bez obsahu mentolu a fluoru je vhodná
pro intenzivní péči při akutních problémech v ústní
dutině, například při zánětu dásní, a současném
používání homeopatik.
Díky svému složení je zubní pasta HERBADENT HOMEO
vhodná pro péči o ústní dutinu nejen u pacientů
s homeopatickou léčbou, ale také u pacientů s přecitlivělostí nebo alergií na mentol či fluor. Může se využít
i pro péči o chrup u diabetiků či onkologických pacientů.

Pasta HERBADENT PROFESSIONAL neobsahuje žádná
chemická barviva a její mírná pěnivost je zajištěna pouze
přírodními pěnidly.
Pastu doporučujeme používat v kombinaci s novými
zubními kartáčky HERBADENT. Nezapomínejte, že žádná
zubní pasta nemůže nahradit význam mechanického
čištění zubů a dásní pomocí správného zubního kartáčku.
obsah

Je určena pouze pro dospělé.

100 g

Je vyráběna podle tradiční receptury bez chemických
barviv a pěnidel. Pomáhá při výskytu aft a jiných
zánětlivých projevů v ústní dutině a komplexně pečuje
o zdraví úst. Obsažený extrakt z ženšenu účinně podporuje zpevňování dásní a napomáhá celkové regeneraci
ústní dutiny.

obsah

100 g

HOMEO
* ppm označuje koncentraci, jejíž hodnota vyjadřuje počet částic dispergované
či rozpouštěné látky ku milionu částic látky dispergující či rozpouštědla.

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

Ošetření
zánětů
dásní

HERBADENT PROFESSIONAL

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

Čištění zubů,
prevence proti
zubnímu kazu

Čištění
mezizubních
prostorů

Ochrana proti
zánětu dásní
a parodontitidě

Ošetření
zánětů
dásní

Ošetření
krvácejících
dásní

Ošetření
aft
v ústech

Ošetření
otlaků
sliznic

Omezení
bakterií
v ústní dutině

Svěží
dech

KONCENTRÁT
BYLINNÉ ÚSTNÍ VODY
Koncentrát bylinné ústní vody HERBADENT PROFESSIONAL
je určen k intenzivní péči o zdraví úst. Škodlivé bakterie
ničí účinně a zároveň šetrně k ústní dutině, protože díky
svému přírodnímu složení na základě osvědčeného
extraktu HERBADENT ze 7 léčivých bylin zachovává
přirozenou rovnováhu ústní mikroflóry.

objem

250 ml

až

2,5 litru

Po naředění je koncentrát vhodný pro každodenní péči
o ústní dutinu. Omezuje množství bakterií v ústech, čímž
zpomaluje vznik zubního plaku a pomáhá také proti virovým
i bakteriálním respiračním onemocněním. Je účinný
v boji proti parodontóze a omezuje riziko vzniku zánětů
a krvácení dásní.
Je možné jej použít před stomatologickým ošetřením pro
omezení obsahu bakterií v ústech a zápachu z úst pacienta
a také pro zklidnění sliznic po ošetření a pro snížení rizika
bakteriemie po zákroku.
Koncentrát 250 ml je určen pro přípravu až 2,5 litru bylinné
ústní vody. Při menším ředění koncentrátu se zvyšují
antibakteriální účinky.
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ROZVÍJÍME
TRADICI
OD ROKU 1897.

BYLINNÁ
ZUBNÍ PASTA
Bylinková zubní pasta od Zoubkové víly pomáhá dětem
do 8 let s péčí o mléčné zuby. Zubní pasta HERBADENT
KIDS byla vyvinuta speciálně pro dětský chrup už od
prvního zoubku.
Je založena na osvědčené bylinné receptuře HERBADENT
a neobsahuje lepek ani chemická barviva či pěnidla. Díky
svému přírodnímu složení šetrně pečuje o zdraví dětských
zubů a dásní. Má optimální obsah fluoridů (450 ppm*)
a minimální abrazivitu pro dokonalou ochranu mléčných
zoubků. Děti si ji oblíbí nejen pro její příjemnou chuť
a vůni, ale také pro vyobrazený motiv Zoubkové víly
od české výtvarnice Lény Brauner.

bez
obsahu lepku,
chemických
barviv
či pěnidel

PRO DĚTSKÝ CHRUP
UŽ OD PRVNÍHO
ZOUBKU

do
8 let

obsah

75 g

* ppm označuje koncentraci, jejíž hodnota vyjadřuje počet částic dispergované
či rozpouštěné látky ku milionu částic látky dispergující nebo rozpouštědla.
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KOSMICKÁ ZUBNÍ
PASTA JUNIOR
Bylinná „kosmická“ zubní pasta HERBADENT
JUNIOR s fluoridy je určena pro péči o smíšený
chrup dětí od 6 let. Důkladně čistí zuby od zubního
plaku a současně šetrně pečuje v době výměny
chrupu o dásně a sliznice ústní dutiny.
Vyrábíme ji podle tradiční a klinicky ověřené
receptury HERBADENT bez přidání chemických
barviv či pěnidel.
Pasta HERBADENT JUNIOR má minimální
abrazivitu a obsahuje 950 ppm* fluoridů pro
optimální péči o dětský chrup.
O motivaci dětí k čištění (nejen) zubů se starají
Herb a Denta i jejich kamarád opičák Brutto.
Jejich příběh najdete na

www.kosmickapasta.cz.

od
6 let

obsah

75 g

* ppm označuje koncentraci, jejíž hodnota vyjadřuje počet částic dispergované
či rozpouštěné látky ku milionu částic látky dispergující nebo rozpouštědla.
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Správný
kartáček
VYVINUTO ČESKÝMI ZUBAŘI.

Výběr správného kartáčku je prvním krokem ke zdraví zubů
i celé ústní dutiny.
V naší nabídce najdete osm typů kartáčků s různou tvrdostí i tvarem
vláken a velikostí hlavičky i rukujeti, tak aby se každý pohodlně dostal
i do hůře přístupných míst a správně očistil všechny plošky zubů.
Vyměnitelné barevné knoflíky usnadňují identifikaci kartáčku
každého člena rodiny.
Myslíme i na děti. Pro ně jsme vyrobili speciální dětský kartáček
navržený tak, aby se dětem dobře držel a čištění zubů jim co nejvíce
zpříjemnil. Kartáček JUNIOR je stejně jako kartáček ORIGINAL
vyroben z ekologického materiálu z rýžové slámy.

Original ECO

Professional FLOSS

Správný kartáček pro zdravý
úsměv a zelenější svět.
Rukojeť je vyrobena z materiálu
z rýžové slámy s minimální uhlíkovou stopou. Vyměnitelné knoflíky
jsou z recyklovaného plastu.

Postupně se zužující
ultrajemná vlákna typu Floss
pro efektivní čištění zubů
a hladký a šetrný přístup
až do mezizubních prostor.

Kartáček Original ECO nabízíme
v pěti variantách podle síly a délky
vláken od ultrajemných až po tvrdá.

Midi

Kids
Pro pečlivé
specialisty
v čištění zubů.
Nejjemnější
vlákna, elegantní
madlo a zmenšená hlavička
pro optimální
přístup ke každé
plošce zubu.

Náš TIP!

Tvrdá vlákna

Střední vlákna

Jemná vlákna

Velmi jemná vlákna

Ultrajemná vlákna

Různá
tvrdost vláken

Ultrajemná vlákna Floss

Ultrajemná
vlákna

Junior
Zubní kartáček
vhodný pro
batolata od prvního zoubku
a nejmenší děti
až do věku 6 let.
Díky zmenšené
hlavičce získáte
jako rodiče při
dočišťování
pohodlný
přístup i k méně
dostupným
ploškám zubů.
Elegantní rukojeť skvěle padne
do ruky a nejjemnější vlákna
zaručí šetrné
čištění zoubků
vašich dětí.

Ultrajemná
vlákna

Kartáček se
zmenšenou
hlavičkou pro
děti od 6 let.
Nejjemnější
vlákna zajistí
šetrné čištění,
zkrácená ECO
rukojeť se
dětem dobře
drží.

Malá hlavička
a ultrajemná
vlákna

Sada obsahuje:
Přístroj UBrush!
11 vyměnitelných kartáčků
2 adaptéry na kartáčky
Zrcátko na prst
1 baterii AA
Stojan na přístroj
Mezizubní gel HERBADENT

ELEKTRICKÝ MEZIZUBNÍ KARTÁČEK
S BYLINNÝM MEZIZUBNÍM GELEM HERBADENT
První elektrický mezizubní kartáček UBrush! umožňuje snadné zavedení kartáčku
do mezizubních prostorů a šetrné a důkladné vyčištění hůře dostupných míst mezi
jednotlivými zuby. Široký výběr vyměnitelných koncovek kartáčků a rychlé vibrace přístroje
zajistí účinné odstranění zubního plaku.
Integrované LED světlo a přídavné zrcátko umožňují snadnou kontrolu čištěného místa.
Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme používat společně s mezizubním gelem
HERBADENT (je součástí setu). Ten usnadňuje zavedení kartáčku mezi zuby, omezuje
krvácení dásní a urychluje jejich hojení.
UBrush! byl vyvinut dentální hygienistkou pro snadné každodenní použití pacienty,
ale oceňují ho i profesionálové, stomatologové a dentální hygienistky.

BYLINNÉ KOUPELE

BYLINNÉ KOUPELE
Bylinná přísada do koupele HERBASPA
je určena pro přípravu lázně k celkové
relaxaci při únavě, po fyzické zátěži
a sportu, při nachlazení i k relaxaci
vašich nohou.
Přispívá k uvolnění svalového napětí,
má příznivý regenerační a relaxační účinek
na podpůrný, kloubní a pohybový aparát.
Bylinná koupel využívá v balneologii velmi
osvědčených vlastností léčivých rostlin.
Obsahuje extrakty z kopřivy, levandule,
máty, heřmánku, chmele, vrbové kůry
i jiné bylinné silice a je obohacena
o sůl z Mrtvého moře.
HERBASPA se přidává do napuštěné vany.
Pro vířivé koupele se doporučuje dávkovat
30 ml (2 odměrky) na 150 litrů koupele.
Pro klasické koupele se dávkuje až 40 ml
na 150 litrů koupele. Optimální
teplota vody je 38° C.

objem

400 ml

Dostupné také
v 5l balení pro
velkoodběratele.

HERBASPA

KOSODŘEVINA PĚNIVÁ

LEMONGRASS PĚNIVÁ

LEVANDULE

MÁTA

LEMONGRASS

KOSODŘEVINA

Pro zahřátí

Pro povzbuzení

Pro harmonizaci

Chladivá a osvěžující

Pro povzbuzení

Při nachlazení

Medicinální
maltonová
vína

MALTOFERROCHIN
Medicinální víno na železo
Maltoferrochin je medicinální
maltonové víno vyvážené chuti,
které obsahuje železo a extrakt
z kůry tropického stromu
chinovníku lékařského. Železo
je důležité při tvorbě hemoglobinu
a červených krvinek. Tím přispívá
k optimálnímu přenosu kyslíku
v těle, ke správné funkci imunitního systému a ke snížení míry
únavy a vyčerpání.

Vychutnejte si cestu ke zdraví,
zlepšete své zažívání a podpořte
krvetvorbu či imunitu.
Máme pro vás medicinální víno
Condurango s extraktem z peruánské
léčivé liány Marsdenia condurango,
které pomáhá při zažívacích obtížích
a podporuje správné trávení. Víno
Maltoferrochin s výtažkem z chinovníku
lékařského je zase obohaceno
o železo pro správnou krvetvorbu.
Víno Vilcacora s obsahem extraktu
z kůry amazonské liány Uncaria
tomentosa doporučujeme pro
posílení imunity a obranyschopnosti
organismu.

CONDURANGO
Medicinální víno na žaludek
Condurango je medicinální
maltonové víno, které obsahuje
extrakt z kůry tropické liány
Marsdenia condurango.
Ten má pozitivní vliv na normální
a klidné trávení a dobrou funkci
žaludku.

Všechna vína mají vyváženou chuť
a obsahují přibližně 12 % alkoholu.

VILCACORA

Jedinečná medicinální maltonová
vína pro vás podle původní receptury
Dr. Svatka vyrábíme už od roku 1897
v původních sklepních prostorech
v Praze. Tam vína zrají v historických
dubových sudech, z nichž některé
pamatují ještě předminulé století
a dodávají našim vínům jejich
unikátní chuť.
Věříme, že si výrobky Dr. Svatek oblíbíte
a zpříjemníte si cestu k pevnějšímu
zdraví.

NOVINKA

Medicinální víno na imunitu
Vilcacora je medicinální maltonové víno vyvážené chuti s obsahem extraktu z kůry amazonské
liány Uncaria tomentosa. Vilcacora
má velmi silné imunostimulační
účinky a je vhodná pro posílení
organismu.

DRSVATEK.CZ

Doporučujeme užívat jako
prevenci k posílení imunity
a při únavovém syndromu.

VILCACORA
na imunitu

CONDURANGO
MALTO
FERROCHIN
na železo

na žaludek
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