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INOVATIVNÍ, PŘÍRODNÍ 
A BIOAKTIVNÍ PRODUKTY

PRO KAŽDODENNÍ ÚSTNÍ HYGIENU
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„Naše poslání 
je pomáhat 
lidem, aby byli 
zdraví, krásní 
a úspěšní.“

Pokud do své práce vložíte celé své srdce a duši, dosáhnete 
neocenitelných výsledků.

Pokud se odvážíte věřit v nemožné a jste svědky toho, kdy 
se plní i Vaše nejodvážnější sny, pak si uvědomíte, že cesta, 
kterou jste se vydali, za to stojí.

Upřímně věříme, že každý je schopen změnit svět k lepšímu.

Víme, že veškerá srdečnost a pozitivní energie, obsažena 
ve výrobcích SPLAT, umožní to, aby byl Váš den šťastnější 
a jasnější. 

Evgeny Demin 
Generální Ředitel SPLAT
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Zdraví ústní dutiny odráží fyzio-
logické, sociální a psychologické 
podmínky, které určují kvalitu ži-
vota. Po mnoho let byly provádě-
ny četné studie o dopadu zubního 
kazu a periodontálních onemoc-
nění na srdeční infarkt, cukrovku, 
mrtvici nebo předčasného po-
rodu. Nová definice zdraví ústní 
dutiny se stává určujícím faktorem 
celého zdravotnického světa. 

Zubní pasta. Obyčejná věc. Sáh-
neme po ní každý den. Chceme 
se o sebe starat a mít dobrý pocit: 
dokonalý bílý úsměv, svěží dech, 
zdravé dásně. To je to, co očeká-
váme. S ohledem na tyto potřeby 
vytváří značka SPLAT produkty, ve 
kterých se věda, inovace, nejlepší 
laboratoře a ekologická výroba 
setkávají, s cílem vytvořit unikátní 
přírodní řešení pro každodenní 
ústní hygienu. 

Všechny výrobky SPLAT obsahují 
velké množství přírodních rostlin-
ných extraktů, esenciálních olejů 
a cenných složek, jako jsou části-
ce zlata, ionty stříbra, mateří ka-
šička a arginin. Produkty SPLAT 
obsahují také unikátní složky: 
organickou formu fluoridu ola-
flur, vápník, hydroxyapatit váp-
níku (HAP), inovativní SP. White 
System® a patentovanou složku 
LUCTATOL®. 

V portfoliu SPLAT najdeme širo-
kou škálu produktů pro ty nejná-
ročnější uživatele. Pro vaše zdra-
ví vytváří to nejlepší a v souladu 
s přírodou. 

SPLAT.
Z úcty k přírodě. 
Pro lásku k sobě.  

dr Agnieszka 
Paździor-Klocek 
stomatolog
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Čím jsou 
výrobky 
SPLAT tak 
výjimečné?

Každý výrobek vytvořený v labora-
tořích SPLAT je zaměřen na neje-
fektivnější řešení problémů v péči 
o ústní dutinu. Aby byla garanto-
vána co nejvyšší efektivita každé-
ho výrobku, SPLAT spolupracuje 
s  předními zubními lékaři a od-
borníky po celém světě. Výsled-
kem jsou inovativní specializované 
výrobky, jejichž vysoká účinnost je 
potvrzena rozsáhlými klinickými 
studiemi v EU, Japonsku a Rusku1.

Vývojový tým SPLAT neustále vy-
hledává nejnovější a nejefektivněj-
ší formy výroby. Vlastní výzkumné 
centrum SPLAT vyvíjí nové receptu-
ry a výrobky, které jsou chráněny 
mezinárodními patenty. Unikát-
ní inovativní system bezpečného 
a účinného bělení Sp. White Sys-
tem®2, který je součástí zubních 
past a ústních vod, zanechává 
povrch zubů dokonale čistý, hladý 
a  lesklý, a nedochází k poškozo-
vání zubní skloviny ani dásní. 
Účinný systém LUCTATOL®3 - kom-
binace extraktu z lékořice a mléč-
ných enzymů, obsahují všechny 
výrobky SPLAT určené dětem. 
V mezinárodních studiích3 byl pro-
kázán 96% inhibiční účinek na 
tvorbu zubního plaku, a významně 
tak přispívá k prevenci vzniku zub-
ního kazu. Aktivní složka hydroxy-
apatitu vápenatého (HAP)4 hluboce 
obnovuje sklovinu a je obsažena 
v bioaktivních pastách SPLAT.

VYSOKÁ 
EFEKTIVITA

INOVATIVNÍ 
PŘÍSTUP
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Bioaktivní profesionální produkty 
SPLAT obsahují ve svém složení 
unikátní inovativní složky:
-  hydroxyapatit vápníku (HAP)4  

v  amorfní formě - hlavní sta-
vební složku zubu;

- aktivní uhlí z březového dřeva,
- mléčný enzymový komplex pro 

zachování mikroflóry dutiny ústní,
- biokoncentrát z levandule,
- přírodní bioaktivní vápník calcis5  

získaný z vaječných skořápek, 
- bělicí karbamid peroxid v mik-

rogranulích,
- biokoncentrát z levandule,
- perlový extrakt.
Složení všech past, ústních vod  
a pěn SPLAT obsahuje účinné látky, 
esenciální oleje a bylinné extrakty 
ve vysoce účinné koncentraci. Vy-
soká aktivita každé z těchto složek 
poskytuje maximální preventiv-
ní účinek, kterého lze dosáhnout  
v podmínkách domova.

Všechny SPLAT zubní pasty, úst-
ní vody a pěny jsou bezpečné 
a vhodné pro každodenní použití. 
Neobsahují syntetická antisepti-
ka jako je triclosan a chlorhexi-
din a obsah pěnivých sloučenin je 
minimální. Žádný výrobek SPLAT 
neobsahuje sodium lauryl sulfát 
(SLS) ani umělá sladidla jako je 
sacharin.
Výrobky SPLAT jsou vyrobeny s po-
užitím ingrediencí od předních 
světových dodavatelů v moderní 
továrně v ekologicky čisté oblasti 
Valdai.
Produkce SPLAT je CO2 neutrální - 
ISO 14001 a má certifikát kvality  
v souladu s mezinárodními stan-
dardy GMP Cosmetics a ISO 
9001.

Každému člověku, který si vy-
bral výrobky SPLAT, se věnujeme 
s úctou a vděčností. 
Snažíme se pomáhat lidem do-
sáhnout zdraví, štěstí a úspěchu. 
Oddanost a láska k naší práci 
nám dává sílu věnovat zvláštní po-
zornost našim produktům v každé 
fázi jejich výroby, kontroly kvality 
a distribuce. V některých baleních, 
můžete najít i osobní dopis od na-
šeho generálního ředitele.

BEZPEČNOST 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UNIKÁTNÍ 
PŘÍRODNÍ SLOŽKY

LÁSKA

Do každého výrobku jsme 
vložili kousek duše, aby se naši 
spotřebitelé častěji usmívali a měli 
úspěšný den. 

Tým SPLAT

1. Účinnost uvedená pro danou pastu v určité funkci   2. Inovativní bělicí systém značky SPLAT   3. Patent Ruské federace č. 2416391. Účinnost systému LUCTATOL® potvrzeného 
v testech in vitro, Japonsko   4. V roce 1993, přijatý v Japonsku jako látka, která remineralizuje sklovinu, který vyplňuje mikrotrhliny ve sklovině a eliminuje citlivost zubů
5. Laktát vápenatý - jedna z nejlepších forem vápníku vyrobený z vaječných skořápek
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ŘADA 
PROFESSIONAL

BIOAKTIVNÍ 
ZUBNÍ PASTY 
PRO KAŽDODENNÍ 
POUŽITÍ

6
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BEZ FLUORIDU

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ
Remineralizace + 20,0% 
Čistící efekt + 44,4% 
Prevence krvácení dásní + 50,2% 
Prevence zánětu dásní + 27,5%

KOMPLEXNÍ OCHRANA A BĚLENÍ CITLIVÝCH ZUBŮ
Multifunkční zubní pasta šetrně bělí citlivé zuby, pečuje o dásně 
a zajišťuje svěží dech.

 Extrakt z heřmánkového esenciálního oleje má protizánětlivé, zklidňující  
a léčivé účinky.

 Draslík snižuje citlivost zubů. 

 Přírodní enzym papain v kombinaci s bělicí složkou Polydon® účinně 
rozpouští povlak.

 Odstraňuje zubní kámen, zajišťuje účinné čištění zubů a svěží dech. 

 Bisabobol a zinečnaté ionty mají stahující a protizánětlivé účinky na dásně. 
Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští sklovinu  
do vysokého lesku.

ULTRACOMPLEX

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ
Remineralizace + 66,8% 
Čistící efekt + 61,4% 
Snížení citlivosti + 55,3% 
Bělící efekt - 1,5 tónu za 4 týdny

INTENZIVNÍ CITLIVOST ZUBŮ, REGENERACE ZUBNÍ SKLOVINY 
A BEZPEČNÉ BĚLENÍ
Multifunkční zubní pasta s vysokým obsahem bioaktivního vápníku calcis 
a hydroxyapatitu (HAP) je určena k posílení skloviny a snížení citlivosti zubů 
již po několika dnech používání.

 Kombinace hydroxyapatitu a přírodního vápníku vyživuje poškozené 
oblasti v raném stádiu zubního kazu. 

 Kombinace přírodního enzymu papain se složkou Polydon® zabraňuje 
tvorbě plaku a zubního kamene. 

 Soda bicarbona normalizuje rovnováhu pH v ústech a pečuje o zdraví 
dásní. Inovativní Sp. White System® bezpečně bělí a leští sklovinu  
do vysokého lesku.

 Pasta je určena pro bezpečné bělení zubní skloviny. 

BIOCALCIUM

BEZ FLUORIDU
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Antioxidační efekt + 83,3% 
Čistící efekt + 54,9% 
Snížení citlivosti + 59,2%

SNIŽENÍ CITLIVOSTI ZUBŮ A POSÍLENÍ SKLOVINY
Účinná posilující zubní pasta remineralizuje zubní sklovinu a snižuje 
přecitlivělost zubů.

 Hydroxyapatit vápenatý (HAP), nepostradatelná složka zubní skloviny, 
působí jako výplň, těsní mikrotrhliny na povrchu zubní skloviny, zpevňuje ji 
a snižuje přecitlivělost zubů. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu do 
vysokého lesku. Esenciální oleje z heřmánku a španělského citronu mají 
antiseptický a antibakteriální účinek, a tak pomáhají snižovat krvácení 
dásní. 

 Složka Polydon® odstraňuje plak a zanechavá povrch zubů dokonale 
hladký. 

 Vitamíny C, B3, E a flavonoidy jako součást extraktu z vlašských ořechů 
mají antioxidační účinek. Vysoce účinná antiseptická složka biosol má 
protizánětlivé účinky a chrání před bakteriemi. 

SENSITIVE

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 1,5 tónu za 4 týdny 
Čistící efekt + 50,0% 
Remineralizace + 40,0%

PRO BEZPEČNÉ BĚLENÍ A PROTI USAZENINÁM
Účinná, komplexní zubní pasta obsahuje složku Sp. White System® pro 
bezpečné bělení, díky které se zuby stanou bělejšími o 1,5 tónu po 4 týdnech 
používání. Lze ji použít i na ty nejcitlivější zuby. Ideální pro milovníky kávy, 
čaje a kuřáky. 

 Zaoblené lešticí částice kombinované s bělicí složkou Polydon® a přírodním 
enzymem papain viditelně bělí sklovinu, odstraňují povlak i v těžko 
přístupných místech a zanechává zuby dokonale hladké. To dlouhodobě 
přispívá k zachování bílých zubů. 

 Ionty draslíku snižují citlivost zubů. 

 Vysoce aktivní fosfáty zabraňují tvorbě zubního plaku. 

 Fluoridové ionty účinně chrání před zubním kazem.

 Obsahuje fluorid (1000 ppm)* 

WHITE PLUS

 FLUORIDU0,1%
1000

ppm

BEZ FLUORIDU
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BEZ FLUORIDU

 FLUORIDU0,1%
1000

ppm

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Čistící efekt + 59,4% 
Prevence zánětu dásní + 49,4% 
Prevence krvácení dásní + 43,8% 

ZDRAVÉ DÁSNĚ A KOMPLEXNÍ DENTÁLNÍ HYGIENA
SPLAT ACTIVE obsahuje výtažky bergenie a spiruliny, které mají silný 
hemostatický a protizánětlivý účinek a pečují o zdraví dásní. 

 Vitamíny A a E mají silný antioxidační účinek a podporují zdraví měkkých 
tkání. Glycerofosforečnan vápenatý je jedním z nejúčinnějších zdrojů iontů 
vápníku, který napomáhá posilovat sklovinu a podporuje remineralizační 
procesy. 

 Monofluorofosfát sodný spolehlivě chrání před zubním kazem. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu  
do vysokého lesku. 

 Pasta neobsahuje umělá barviva. Její tmavý odstín pochází z přirozené 
barvy rostlinných extraktů. 

 Obsahuje fluoridy (1000 ppm).*

JEMNÉ BĚLENÍ PRO CITLIVÉ ZUBY
Efektivní zpevňující zubní pasta doplňuje nedostatek minerálů a snižuje 
citlivost zubů.  

 Hydroxyapatit vápenatý (HAP), nepostradatelná složka zubní skloviny, 
působí jako výplň, těsní mikrotrhliny na povrchu zubní skloviny, zpevňuje ji 
a snižuje přecitlivělost zubů. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu do 
vysokého lesku. 

 Enzym tannase aktivně zesvětluje sklovinu. 

 Vápník a pyrofosforečnan sodný intenzivně odstraňuje plak a efektivně 
leští sklovinu, což jí dodává přirozenou bělost. 

 Extrakt z fíků má antioxidační a antibakteriální vlastnosti. 

 Esenciální oleje z máty peprné, grapefruitu a glukonátu zinku chrání 
sklovinu před tvorbou zubního plaku. 

 Přírodní protein lysozym aktivně chrání před bakteriemi. 

 Extrakt z bifidobakterií má příznivý vliv na lokální imunitu úst. 

ACTIVE

SENSITIVE WHITE

KLINICKÉ STUDIE POTVRZUJÍ
Osvěžení dechu + 81,5%
Snížení citlivosti + 66,6%
Bělící efekt – 1,5 tónu za 4 týdny
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Prevence zánětu dásní + 73,4% 
Prevence krvácení dásní + 76,9% 
Prevence vzniku zubního kazu + 62,5% 
Čistící efekt + 68,9%

OCHRANA PROTI ZUBNÍMU KAMENI A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ DÁSNÍ
GREEN TEA zubní pasta obsahuje aktivní výtažky ze zeleného čaje, šalvěje 
a heřmánku, a poskytuje celodenní ochranu proti tvorbě zubního plaku. 

 Přírodní perleť z mořských mušlí obsahuje vápník a aminokyseliny  
k posílení zubní skloviny.

 Extrakt z heřmánkového esenciálního oleje má protizánětlivé, zklidňující  
a hojivé účinky. 

 Extrakty ze šalvěje a zeleného čaje mají uklidňující a protizánětlivý účinek 
na dásně. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu  
do vysokého lesku.

GREEN TEA

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Čistící efekt + 69,3% 
Prevence zánětu dásní + 57,6% 
Prevence krvácení dásní + 53,0% 

KOMPLEXNÍ OCHRANA A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ DÁSNÍ
Smaragdově zelená gelová zubní pasta obsahuje bylinné extrakty ze šalvěje,
heřmánku, hlohu a pelargónie pro účinnou péči o zuby a prevenci
onemocnění dásní. 

 Tyto aktivní extrakty zabraňují zánětu a krvácení dásní. 

 Bioaktivní vápník calcis získaný z vaječných skořápek urychluje proces 
remineralizace a zpevňuje sklovinu. 

 Fluoridy chrání zuby proti zubnímu kazu, posilují sklovinu a činí ji odolnou 
vůči organickým kyselinám. 

 Extrakt z rakytníku má antibakteriální účinek. 

 Esenciální olej z pelargónie je vynikající antiseptikum, má antioxidační  
a antibakteriální účinky a jeho neobvyklé aroma je velmi příjemné. 

 Obsahuje fluoridy (1000 ppm).* 

MEDICAL HERBS

BEZ FLUORIDU

 FLUORIDU0,1%
1000

ppm
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 1 tón za 4 týdny
Čistící efekt + 42,5% 
Remineralizace + 62,5% 
Snížení citlivosti zubů + 48,0% 
Prevence zánětu dásní + 44,0%

OCHRANA PROTI ZUBNÍMU KAMENI A KOMPLEXNÍ PÉČE
LIKVUM-GEL je azurově modrá bělicí zubní pasta, která předchází tvorbě 
zubního kamene.  

 Přírodní enzym papain a Polydon® - složka s vysokou molekulovou 
hmotností, účinně rozpouští plak a omezuje jeho tvorbu, což pomáhá 
udržovat bělost zubů. 

 Vysoce účinná antiseptická složka biosol má protizánětlivý účinek  
a omezuje růst patogenních bakterií, a pozitivně tak ovlivňuje hygienu 
dásní.

 Bioaktivní vápník calcis, získaný z vaječných skořápek, posiluje sklovinu  
a snižuje citlivost zubů. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu do 
vysokého lesku. 

LIKVUM-GEL

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 1 tón za 2 týdny
Čistící efekt + 71,2% 
Prevence zubního kazu + 66,6% 
Remineralizace + 66,7% 
Osvěžení dechu + 36,3%

MAXIMÁLNÍ SVĚŽÍ DECH A ŠETRNÉ BĚLENÍ
Inovativní zubní pasta s hydroxyapatitem vápníku (HAP), ionty zinku  
a rostlinnými extrakty zajišťuje maximální osvěžení dechu, spolehlivou ochranu 
proti zubnímu kazu a zpevnění skloviny. 

 Ionty vápníku v aktivní formě pronikají poškozenými oblastmi skloviny, 
zpevňují ji a také snižují přecitlivělost zubů. Přírodní enzym papain 
rozpouští bílkovinový povlak. 

 Unikátní systém LUCTATOL® ničí bakterie tvořící plak a snižuje riziko vzniku 
zubního kazu. 

 Iony zinku a thymol omezují růst bakterií, které způsobují špatný dech, 
zmenšují otoky a mají protizánětlivé účinky. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu do 
vysokého lesku.

MAXIMUM

 BEZ FLUORUBEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU
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BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Čistící efekt + 42,8% 
Prevence zánětu dásní + 41,8% 
Snížení citlivosti zubů + 46,3% 
Osvěžení dechu +41,3%

KOMPLEXNÍ OCHRANA, PÉČE A NEUTRALIZACE pH
Gelová zubní pasta sytě fialové barvy s esenciálními oleji z levandule 
a rozmarýnu má antibakteriální účinek a osvěžuje dech. 

 Komplex přírodních enzymů z ananasu a papáji zabraňuje především  
v noci rozvoji zubního plaku a pomáhá udržovat čistou zubní sklovinu. 

 Složka Polydon® zanechává dokonale hladké zuby, což zabraňuje tvorbě 
usazenin a pigmentace na povrchu zubů. 

 Bioaktivní vápník Calcis posiluje zubní sklovinu a pomáhá snižovat citlivost 
zubů. 

 Extrakt z fialky, růžové dřevo a levandulový olej pomáhají udržovat zdravé 
dásně. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu do 
vysokého lesku. 

 Jedinečný olej z plodů stromů marula je obzvláště příjemný a obsahuje  
4x více vitaminu C než pomeranč. 

AROMATHERAPY

*Existuje jasný antibakteriální účinek proti vzniku zubního kazu. S. Aureus, B. Cereus, C. Albicans.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Prevence zánětu dásní + 73,8% 
Prevence krvácení dásní + 74,3% 
Antioxidační efekt + 94,6% 
Snížení citlivosti + 60,2% 

EFEKTIVNÍ PREVENCE ONEMOCNĚNÍ DÁSNÍ A SILNÁ ANTIBAKTERIÁLNÍ 
OCHRANA*
Bioaktivní zubní pasta LAVENDERSEPT byla vytvořena s cílem účinně chránit 
před bakteriemi a poskytovat komplexní péči o ústní dutinu. 

 Pasta s esenciálními oleji z levandule, rozmarýnu a tymiánu chrání před 
bakteriemi a zubním plakem. Má silný protizánětlivý účinek, účinně bojuje 
se zánětem dásní. 

 Aktivní rostlinné oleje se solí a zinkem poskytují silný antioxidační účinek  
a pomáhají udržovat zdravé dásně. 

 Přírodní enzym papain a bělicí soli rozpouštějí usazeniny, jemně čistí a bělí 
zuby a zanechávají je zcela čisté a hladké. 

 Fosforečnan vápenatý vyživuje zuby a snižuje jejich citlivost. 

LAVENDERSEPT
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ŘADA 
SPLAT SPECIAL

UNIKÁTNÍ ZUBNÍ 
PASTY PRO SPECIÁLNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI.
PŘÍRODNÍ 
A BIOAKTIVNÍ PRO 
TY NEJNÁROČNĚJÍ 
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící účinek - 1 tón za 2 týdny
Čistící efekt + 76,0% 
Prevence krvácení dásní + 55,2% 
Prevence zubního kazu + 54,8% 
Prevence zánětu dásní + 47,3%

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 2 tóny za 4 týdny
Čistící efekt + 97,3% 
Protizánětlivý účinek + 93,8% 
Prevence krvácení dásní + 70,6%

EFEKTIVNÍ A KOMPLEXNÍ PÉČE O KRÁSNÝ A ZDRAVÝ ÚSMĚV
Výjimečná zubní pasta SPLAT GOLD obsahuje diamantový prášek, koloidní 
zlato a mateří kašičku, které poskytují krásný a zdravý úsměv.

 Extrakt z červených hroznů a mateří kašičky je zdrojem vitamínů, které mají 
blahodárný účinek na dásně. 

 Thymol a extrakt z hroznových semen zabraňují tvorbě zubního plaku  
a zubního kazu. 

 Bioaktivní vápník Calcis účinně posiluje sklovinu. 

 Jemný přírodní enzym papain rozpouští usazeniny a plak a jemně bělí 
zubní sklovinu. 

EFEKTIVNÍ BĚLENÍ, NORMALIZACE pH A DLOUHODOBÁ SVĚŽEST
Sytě černá zubní pasta SPLAT BLACKWOOD je jedinečnou kombinací složek, 
která zajišťuje viditelný bělicí účinek, odstraňuje usazeniny a zabraňuje jejich 
dalšímu hromadění. Normalizuje pH a zajišťuje maximální svěžest dechu.

 Aktivní uhlí účinně a bezpečně bělí zuby, zabraňuje hromadění zubního 
plaku, pohlcuje nepříjemné pachy a tak osvěžuje dech po dlouhou dobu.

 Extrakt z jalovcových bobulí má protizánětlivé účinky, které chrání před 
bakteriemi a také před tvorbou plaku.

 Vysoce účinný antiseptický přípravek Biosol zabraňuje růstu bakterií a 
udržuje zdravé dásně.

 Bělicí černé uhlí absorbuje nejen zápach, ale i skvrny a dodává pastě 
charakteristickou černou barvu.

 Extrakt z jalovce dodává pastě zajímavou chuť a má antibakteriální účinek.

GOLD

BLACKWOOD

VIP Special

 BEZ FLUORU

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU
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BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ
Čistící efekt + 61,16%
Prevence zubního kazu + 48,15% 
Snížení citlivosti + 77,90%
Osvěžení dechu + 80%
Remineralizace + 55,51%
Bělící efekt - 0,5 odstínu za 4 týdny

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Čistící efekt 44,4% 
Protizánětlivý účinek + 42,9% 
Osvěžení dechu + 36,0%

BĚLENÍ ZUBŮ A POSÍLENÍ DÁSNÍ
Vícesložková sytě černá zubní pasta SPLAT BLACK LOTUS bělí zuby, obnovuje 
jejich přirozenou bělost a lesk a pomáhá udržet svěží dech. 

 Aktivní bambusové uhlí účinně odstraňuje pigmentace, omezuje tvorbu 
plaku a poskytuje antibakteriální ochranu proti zubnímu kazu. 

 Extrakt z lotosu má silný antibakteriální účinek a intenzivně osvěžuje dech. 

 Obsahuje antioxidanty: quercetin, luteolin, campolol, isoquercitrin, které 
chrání dásně před zánětem a posilují je. 

 Extrakt z orchidejí má protizánětlivé vlastnosti a chrání dásně před 
podrážděním a zánětem. 

 Růžová voda a přírodní květinové výtažky vytvářejí jedinečnou jemnou 
chuť. Obsahuje Biosol, přírodní antiseptikum, které omezuje růst bakterií  
a chrání proti tvorbě zubního kazu a špatnému dechu.

DLOUHODOBÉ OSVĚŽENÍ DECHU A ÚČINNÁ OCHRANA PROTI 
BAKTERIÍM
Intenzivně osvěžující zubní pasta SPLAT SILVER s bohatou vůní máty zaručuje 
dlouhotrvající svěží dech a vyrovnává pH v ústech. 

 Zinek eliminuje příčinu nepříjemného zápachu, aktivní stříbrné ionty mají 
antibakteriální účinek. 

 Zinek glukonát a ionty stříbra zastavují množení bakterií, zajišťují 
dlouhodobé osvěžení a snižují riziko vzniku zubního kazu. 

 Ionty hořčíku i zinku mají antibakteriální a protizánětlivé vlastnosti. 

 Hydroxyapatit vápenatý (HAP) obohacený o minerály vápníku, hořčíku  
a zinku přispívá k remineralizaci skloviny a posiluje zuby.

BLACK LOTUS

SILVER

Novinka

Novinka
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 2 tóny za 4 týdny
Protizánětlivý účinek + 78,5% 
Čistící účinek + 49,9%

OBNOVUJE ZÁŘIVÝ ÚSMĚV
SPLAT WONDER WHITE je jemně růžová zubní pasta, která díky enzymům 
z fíků a extraktu z ananasu působí proti odírání skloviny a zanechává zuby 
dokonale hladké a dodává jim vysoký lesk.

 Enzym lysozym působí proti vzniku zubního kazu a také má přirozený 
bělicí účinek. 

 Extrakt z lékořice zabraňuje tvorbě zubního kazu, má přirozeně silný 
antibakteriální a protizánětlivý účinek. 

 Vitamín E a extrakt z bazalky pečuje o dásně a pomáhá je udržovat 
zdravé. 

 Hydroxyapatit vápenatý (HAP) obohacený o minerály vápníku, hořčíku 
a zinku přispívá k remineralizaci skloviny, posiluje zuby a potlačuje 
přecitlivělost zubů.

POMÁHÁ K VNITŘNÍ HARMONII
Unikátní zubní pasta SPLAT STRESS-OFF má uklidňující a relaxační účinek, 
obnovuje přirozenou harmonii v ústech. 

 Enzym bromelain z ananasu jemně rozpouští plak. Složka Polydon®  
a jemné zaoblené částice oxidu křemičitého působí proti zabarvení  
a zanechávají sklovinu lesklou a hladkou. 

 Esenciální oleje z meduňky, kozlíku lékařského, máty, anýzu a grapefruitu 
mají uklidňující, relaxační, protizánětlivé a tonizující účinky, které působí 
blahodárně na dásně. 

 Hydroxyapatit vápenatý (HAP) obohacený o minerály vápníku, hořčíku  
a zinku přispívá k remineralizaci skloviny a posiluje ji. 

 99,1% přírodní

WONDER WHITE

STRESS-OFF

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ
Čistící efekt + 35,1%
Snížení citlivosti + 30,5%
Osvěžení dechu + 71,3%

Novinka

Novinka

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU
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 FLUORIDU0,1%
1000

ppm

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Čistící efekt + 97,3% 
Remineralizační efekt + 50,0% 
Protizánětlivý efekt + 95,0% 
Prevence krvácení dásní + 81,0%

POSÍLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY A ZDRAVÉ DÁSNĚ
Zubní pasta SPLAT NORDIC BERRIES účinně posiluje zubní sklovinu  
a poskytuje komplexní ochranu dásním díky extraktům z rakytníku, jalovce, 
brusinky a přírodním enzymům.

 Hydroxyapatit vápenatý (HAP) remineralizuje sklovinu, posiluje zuby  
a snižuje jejich citlivost. 

 Vysoce účinný biosol v kombinaci s extraktem z brusinky a kořenem ratanu 
a zabraňují množení bakterií. 

 Přírodní mléčný enzymový komplex (laktoferin, laktoperoxidáza, 
glukózooxidáza) má antibakteriální účinek. 

 Glukonát zinečnatý pomáhá udržovat dech svěží po dlouhou dobu. 

 Olaflur (organický fluorid) účinně chrání zuby před kazem. 

 Obsahuje fluorid (1000 ppm).* 

NORDIC BERRIES

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Osvěžení dechu - 57,9%
Čistící efekt - 73,8%
Prevence zubní kazu - 61,2%
Prevence zánětu dásní - 72,9%
Hemostatický efekt - 82%
Bělící efekt - 1 odstín za 4 týdny

BĚLENÍ A DLOUHODOBÝ ANTIVIROVÝ ÚČINEK
Malinová jasně červená zubní pasta SPLAT LOVE byla vytvořena s láskou  
a potěšením. Bělí zuby, posiluje dásně, má antibakteriální a antivirové účinky.

 Unikátní extrakt ze semen japonské byliny perilla omezuje rozvoj 
kariogenních bakterií a zabraňuje vzniku zubního kazu.

 Přírodní disacharidy pomáhají dlouhodobě udržovat čerstvý dech.

 Díky extraktu z kůry lékořice, která má silný antiseptický a protizánětlivý 
účinek a chrání proti herpes viru, způsobujícím opary.

 Kulaté lešticí částice jemně bělí sklovinu, které ji zanechávají dokonale 
hladkou a lesklou.

 Pasta má výraznou příjemnou malinovou příchuť. Neobsahuje fluoridy.

LOVE

BEZ FLUORIDU
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KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Čistící efekt – 71,43%
Snížení citlivosti – 72,72%
Bělící efekt – 1 tón po 4 týdnech
Prevence zubního kazu – 63,56%

ŠETRNÉ BĚLENÍ A SNÍŽENÍ CITLIVOSTI ZUBŮ
Jiskřivá zubní pasta SPLAT DREAM s extraktem z lesní jahody byla speciálně 
vytvořena pro péči o citlivou zubní sklovinu.

 Kombinace aktivních složek posiluje zubní sklovinu a působí také jako 
prevence proti usazování zubního plaku. 

 Hydroxyapatit vápníku pomáhá posilovat zubní sklovinu, působí jako 
prevence proti zubnímu kazu a snižuje citlivost zubů. 

 Extrakt z lesní jahody a stévie mají pozitivní efekt na dásně. 

 Betaphroline, přírodní “složka štěstí”, pomáhá udržovat dobrou náladu. 

 Zubní pasta má příchuť a vůni čerstvých jahod.

DREAM

BEZ FLUORIDU

INTENZIVNÍ BĚLENÍ
Inovativní bělicí zubní pasta SPLAT EXTREME WHITE obsahuje unikátní 
mikrogranule s 0,1% karbamid peroxidem, přírodní enzymy a kulaté lešticí 
částice pro jedinečný bělicí účinek.

 Unikátní mikrogranule karbamid peroxidu účinně bělí zuby a odstraňují 
skvrny na povrchu skloviny. 

 Fluoridové ionty účinně chrání zuby proti zubnímu kazu. 

 Přírodní enzym papain jemně rozpouští a odstraňuje plak a složka 
Polydon® zabraňuje jeho tvorbě. 

 Inovativní Sp.White System® bezpečně bělí a leští zubní sklovinu do 
vysokého lesku.

 Chcete-li zajistit maximální účinek bělení, měli byste se zdržet jídla a pití 
po dobu 20 minut po čištění zubů. 

 Obsahuje fluorid (500 ppm).* 

 Aby se zabránilo případné zvýšené citlivosti zubů, doporučuje se střídat 
pastu SPLAT EXTREME WHITE s jinými posilujicími pastami SPLAT jako je 
BIOCALCIUM, NORDIC BERRIES, MAXIMUM. 

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 2 tóny za 4 týdny
Čistící efekt + 66,6% 
Prevence zánětu dásní + 26,0% 
Prevence krvácení dásní + 63,0%

EXTREME WHITE

 FLUORIDU0,5%
500
ppm
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ZDRAVÉ DÁSNĚ A BEZPEČNÉ BĚLENÍ
Bělicí zubní pasta SPLAT CHILLI pečuje o zdraví dásní a bělí zubní sklovinu. 
Obsahuje extrakt z pálivých chilli papriček kapsaicin, který zajišťuje zdraví 
dásní díky svému silnému imunostimulačnímu účinku.

 Zlepšuje cirkulaci krve, což zvyšuje elasticitu a odolnost dásní a urychluje 
hojení. 

 Zabraňuje rozvoji infekčních onemocnění ústní dutiny a další výtažky  
z bylin posilují dásně. 

 Ionty fluoridu urychlují remineralizaci skloviny, zatímco extrakt z kořene 
petržele má baktericidní vlastnosti a zabraňuje zápachu z úst. 

 Bioaktivní vápník Calcis posiluje sklovinu. 

 Poznámka: pasta obsahuje extrakt z chilli papričky, který může způsobit 
mírné pálení. 

 Obsahuje fluorid (800 ppm).* 

CHILLI

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 2 tóny za 4 týdny
Čistící efekt + 77,3% 
Remineralizace + 63,6% 
Snížení citlivosti zubů + 60,0%

 FLUORIDU0,8%
800
ppm

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

POSÍLENÍ SKLOVINY A REMINERALIZACE
Bělicí zubní pasta SPLAT SEA MINERALS obsahuje hydroxyapatit vápenatý 
(HAP), je obohacena o mořské minerály a výtažky z mořských řas, které 
účinně posilují a remineralizují sklovinu a zabraňují tvorbě zubního kazu.

 Molekuly hydroxyapatitu vápenatého (HAP) účinně snižují citlivost.

 Mořské minerály obzvláště posilují zubní sklovinu a výtažky z mořské řasy 
spirulina mají blahodárný účinek na dásně. 

 Speciální složka Polydon® rozpouští měkký plak a zabraňuje tvorbě 
zubního kamene. Pasta jemně bělí zuby, zanechává je dokonale čisté, 
hladké a lesklé. 

 Kombinace vápníku a fluoridu chrání zuby před zubním kazem. Pasta má 
svěží mořskou vůni. 

 Obsahuje fluorid (500 ppm).  

SEA MINERALS

* Pokud užíváte fluoridy ještě i z jiných zdrojů, doporučuje se porada s lékařem.

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Bělící efekt - 2 tóny za 4 týdny
Čistící efekt + 64,7% 
Snížení citlivosti+ 65,4% 
Prevence zánětu dásní + 68,6% 
Prevence krvácení dásní + 63,9% 

 FLUORIDU0,5%
500
ppm
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BEZ FLUORIDU

POSÍLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY A ZDRAVÉ DÁSNĚ
Zpevňující zubní pasta ORGANIC je speciálně určena k čištění obzvlášť 
citlivých zubů.

 Organická forma vápníku získaná z vaječných skořápek posiluje zubní 
sklovinu. 

 Přírodní vápník remineralizuje sklovinu a tea tree olej se svými silnými 
antibakteriálními vlastnostmi zabraňuje krvácení z dásní a zpomaluje 
tvorbu plaku. 

 Přírodní enzym papain odstraňuje měkký plak a zabraňuje jeho usazování 
na zubech. 

 Bioaktivní vápník Calcis posiluje zubní sklovinu a pomáhá snižovat citlivost 
zubů. 

 Doporučeno k použití během těhotenství a kojení. 

ORGANIC

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Čistící efekt + 51,0% 
Protizánětlivý efekt + 51,0%
Prevence krvácení dásní + 52,0% 
Remineralizace + 25,0% 
Nezpůsobuje alergické reakce.
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KAŽDÉ ČIŠTĚNÍ 
ZUBŮ MŮŽE 
BÝT ZÁBAVNÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ!

PŘÍRODNÍ ZUBNÍ PASTY 
PRO DĚTI, 
S PATENTOVANOU 
SLOŽKOU LUCTATOL®, 
BEZ FLUORIDU
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BEZ FLUORIDU

PŘÍRODNÍ ZUBNÍ PASTA PRO BATOLATA
Udržuje zdravé dásně, intenzivně posiluje zubní sklovinu u prořezávajících 
se zoubků a také snižuje citlivost při jejich růstu.
Její účinnost je klinicky ověřena.

 Unikátní patentovaný systém komplexu mléčných enzymů LUCTATOL® 
(laktoferrin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí poskytuje 
ochranu před bakteriemi, podporuje přirozenou imunitu úst, snižuje tvorbu 
plaku o 96% a ničí bakterie způsobující zubní kaz. 

 Bylinné extrakty jako heřmánek, měsíček, brusinka, aloe vera a l-arginin 
poskytují uklidňující účinek.

 V kombinaci s extraktem z opuncie tyto složky pomáhají snižovat citlivost 
dásní při prořezávání zoubků a poskytují příjemný pocit při čištění zubů.

 Hydroxylapatit vápenatý (HAP) intenzivně posiluje zubní sklovinu u dětí.*

 Extrakt z opuncie pomáhá snižovat citlivost dásní při prořezávání zoubků.**

SPLAT BABY (od 0 do 3 let)

Včetně měkkého silikonového zubního prsťáčku. 
Tento kartáček může být použit pro jemnou masáž dásní při prořezávání 
zoubků. 
Má dva typy silikonových hrotů, delší a kratší: 
–  delší výčnělky, napodobující vlákna, se 

používají k čištění prvních zoubků dítěte,
– kratší, drobné hrbolky poskytují jemnou 

masáž dásní během prořezávání zoubků. 

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
VANILKA
Prevence zubního kazu + 18,4% 
Remineralizační účinek + 77,2% 
Protizánětlivý účinek + 36,1%

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
JABLKO-BANÁN 
Protizánětlivý účinek + 36,19% 
Remineralizace + 66,3% 
Prevence zubního kazu + 37,29% 

* Varianta Jablko-banán 
** Varianta Vanilka

VANILKA
- účinná ochrana před zubním 

kazem a úleva při prořezávání zoubků.

JABLKO-BANÁN 
- účinná ochrana proti zubnímu 

kazu a intenzivní posílení skloviny.

BEZ FLUORIDU
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BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

PŘÍRODNÍ ZUBNÍ PASTA PRO DĚTI OD 6 DO 11 LET
Z 98% přírodní a bezpečná zubní pasta pro děti pro účinnou ochranu proti 
tvorbě zubního kazu, intenzivní posílení zubní skloviny a péče o dásně.

 Unikátní patentovaný systém komplexu mléčných enzymů LUCTATOL® 
(laktoferrin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí poskytuje 
ochranu před bakteriemi, podporuje přirozenou imunitu úst, snižuje tvorbu 
plaku o 96% a ničí bakterie způsobující zubní kaz. 

 Hydroxyapatit vápníku účinně posiluje zubní sklovinu.

 Aloe vera gel, extrakt z magnolie a granátového jablka a vitaminy A a E 
mají antioxidační a protizánětlivý účinek.

SPLAT JUNIOR (od 6 do 11 let)

PŘÍRODNÍ ZUBNÍ PASTA PRO DĚTI OD 2 DO 6 LET
SPLAT Kids z 98% přírodní a bezpečná dětská zubní pasta pro kompletní 
ochranu proti zubnímu kazu a intenzivní posílení zubní skloviny a dásní. 
Výrobky řady SPLAT Kids jsou vyrobeny tak, aby čištění zubů byla zábava,  
a zároveň aby se děti naučily si správně, jednoduše a zábavně čistit zuby. 

 Unikátní patentovaný systém komplexu mléčných enzymů LUCTATOL® 
(laktoferrin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí poskytuje 
ochranu před bakteriemi, podporuje přirozenou imunitu úst, snižuje tvorbu 
plaku o 96% a ničí bakterie způsobující zubní kaz. 

 Hydroxyapatit vápníku účinně posiluje zubní sklovinu. Aloe vera gel, 
l-arginin a extrakt ze semínek červených hroznů pomáhá udržovat dásně 
zdravé. 

 L-arginin podporuje krevní oběh a stabilizuje krevní tlak a společně se 
složkami obsahujícími vápník výrazně snižuje citlivost zubů. 

 Aloe vera gel má protizánětlivý účinek. 

 Extrakt ze semínek hroznového vína účinně chrání proti zubnímu kazu  
a má antibakteriální a antioxidační účinek.

SPLAT KIDS (od 2 do 6 let)

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Prevence zubního kazu + 37,4%
Remineralizace + 33,2%
Čistící efekt + 43,1%
Prevence zánětu dásní + 63,5%

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Prevence zubního kazu + 25,0% 
Čistící efekt + 41,5% 
Protizánětlivý efekt + 37,9% 
Remineralizace + 32,4% 
Antioxidační efekt + 83,3%

OVOCNÁ 
ZMRZLINA

ŽVÝKAČKA

JAHODA
-TŘEŠEŇ

LESNÍ 
OVOCE
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BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

UNIKÁTNÍ ÚSTNÍ PĚNY S VÁPNÍKEM A MLÉČNÝMI ENZYMY
Ústní pěny Magic pro děti se používají v průběhu celého dne a po každém 
jídle, pomáhají tak hravým způsobem vytvářet rutinní hygienický návyk. 
Kapalina se transformuje do jemné pěny dávkovačem, který umožňuje malou 
dávku pěny rozšířit po celé ústní dutině. Malé bublinky proniknou do těžko 
přístupných míst, kde se drží plak a nečistoty. 

 Pěna obsahuje bioaktivní organický vápník pro správnou tvorbu skloviny.

 Unikátní patentovaný systém komplexu mléčných enzymů LUCTATOL® 
(laktoferrin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí poskytuje 
ochranu před bakteriemi, podporuje přirozenou imunitu úst, snižuje tvorbu 
plaku o 96% a ničí bakterie způsobující zubní kaz.

 Idální prostředek na cesty, do školy nebo školky, při nošení ortodontických 
rovnátek nebo kdekoli tam, kde je použití zubní pasty a kartáčku obtížné.

SPLAT MAGIC 2v1

POSILUJÍCÍ ZUBNÍ PASTA S HYDROXYAPATITEM VÁPNÍKU
Zubní pasta JUICY obnovuje a posiluje zubní tkáň, účinně bojuje proti zubnímu 
kazu a jemnému zubnímu plaku.

 Hydroxyapatit vápníku (HAP) se dostane až do těch nejhlubších  
a nejpoškozenějších oblastí zubní skloviny, posiluje ji a obnovuje.  
Díky tomu jsou zuby hladké a odolné vůči působení bakterií a kyselin.

 Unikátní patentovaný systém komplexu mléčných enzymů LUCTATOL® 
(laktoferrin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí poskytuje 
ochranu před bakteriemi, podporuje přirozenou imunitu úst, snižuje tvorbu 
plaku o 96% a ničí bakterie způsobující zubní kaz. 

 Aloe vera gel má hydratační a uklidňující účinek a udržuje dásně zdravé.

 Doporučuje se používat zubní pastu po jídle ráno a večer. 

SPLAT JUICY (pro děti každého věku)

KLINICKÉ TESTY POTVRZUJÍ 
Prevence zubního kazu + 43,2% 
Remineralizace + 33,3% 
Čistící efekt + 42,9%

ČOKOLÁDA BROSKEVTUTTI-FRUTTI ZMRZLINA

Použití: 2-3x vstříkněte pěnu do úst a vyplachujte ústa 5-10 vteřin. Poté vyplivněte, nevyplachujte vodou.  
Použitím zubního kartáčku efekt zesílíte a odstraníte i hrubý povlak usazený během dne. 
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PŘÍRODNÍ 
ÚSTNÍ VODY

SPLAT ÚSTNÍ VODY 
PRO KAŽDODENNÍ 
POUŽITÍ JSOU 
SYSTEMATICKÝM 
PROFYLAKTICKÝM 
ŘEŠENÍM NA KAŽDÝ 
PROBLÉM V ÚSTNÍ 
DUTINĚ
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BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

BEZ FLUORIDU

ZLEPŠUJE ZDRAVÍ DÁSNÍ A POSKYTUJE KOMPLEXNÍ HYGIENU 
Podporuje a chrání dásně. Přírodní enzym papain účinně odstraňuje plak 
a přirozeně bělí sklovinu.

 Přírodní ústní vody SPLAT PROFESSIONAL jsou navrženy k řešení 
specifických problémů ústní hygieny. 

 Přírodní výtažky z bergenie, jitrocelu a kořene lopuchu, v kombinaci  
s brusinkovými a bobulovými výtažky a solemi zinku odstraňuje otok dásní, 
má antiseptický a protizánětlivý účinek, který zabraňuje krvácení dásní. 

 Unikátní patentovaný systém LUCTATOL® mléčného enzymového 
komplexu (laktoferin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí 
poskytuje ochranu proti bakteriím, podporuje přirozenou imunitu ústní 
dutiny, snižuje tvorbu plaku o 96% a ničí bakterie. Chrání zuby před 
zubním kazem. 

 Ústní voda posiluje profylaktický účinek past SPLAT.

HEALTHY GUMS 

OBNOVA A POSÍLENÍ ZUBNÍ SKLOVINY A JEMNÉ BĚLENÍ
Eliminuje přecitlivělost zubů. Osvěžuje dech a chrání před tvorbou plaku 
a vznikem zubního kazu. 

 Unikátní patentovaný systém LUCTATOL® mléčného enzymového 
komplexu (laktoferin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí 
poskytuje ochranu proti bakteriím, podporuje přirozenou imunitu ústní 
dutiny, snižuje tvorbu plaku o 96% a ničí bakterie. Chrání zuby před 
zubním kazem. 

 Hydroxyapatit vápenatý (HAP) obohacený o vápník získaný z vaječných 
skořápek remineralizuje sklovinu. 

 Přírodní oleje z citronu a anýzu mají protizánětlivý účinek. 

 Enzym papain šetrně bělí sklovinu, vrací jí přirozený odstín a efektivně 
odstraňuje plak. 

 Ústní voda posiluje profylaktický účinek past SPLAT.

BIOCALCIUM 

BEZPEČNÉ BĚLENÍ A OCHRANA PROTI USAZOVÁNÍ PLAKU
Efektivně odstraňuje usazeniny a zabraňuje tak vzniku zubního kamene.

 Ionty zinku mají antibakteriální a stahující účinky. 

 Přírodní enzym papain chrání před tvorbou zubního plaku, bělí zubní 
sklovinu a zabraňuje onemocnění dásní. 

 Unikátní patentovaný systém LUCTATOL® mléčného enzymového 
komplexu (laktoferin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí 
poskytuje ochranu proti bakteriím, podporuje přirozenou imunitu ústní 
dutiny, snižuje tvorbu plaku o 96% a ničí bakterie. Chrání zuby před 
zubním kazem. 

 Ústní voda posiluje profylaktický účinek past SPLAT.

WHITE PLUS
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BEZ FLUORIDU

KOMPLEXNÍ OCHRANA A ZDRAVÉ DÁSNĚ
Usnadňuje ochranu proti zubnímu kazu a má uklidňující účinek na sliznice  
v ústech. Osvěžuje dech a zabraňuje tvorbě zubního plaku. 

 Přírodní ústní vody SPLAT PROFESSIONAL jsou navrženy k řešení 
specifických problémů ústní hygieny. 

 Aktivní výtažky z rakytníku, hlohu, heřmánku a šalvěje mají hemostatické  
a protizánětlivé účinky. 

 Esenciální olej z pelargónie má antiseptické vlastnosti. 

 Bioaktivní vápník Calcis pomáhá při přecitlivělosti zubů. Unikátní 
patentovaný systém LUCTATOL® mléčného enzymového komplexu 
(laktoferin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí poskytuje 
ochranu proti bakteriím, podporuje přirozenou imunitu ústní dutiny, snižuje 
tvorbu plaku o 96% a ničí bakterie. Chrání zuby před zubním kazem. 

 Ústní voda posiluje profylaktický účinek past SPLAT.

HERBAL COMPLEX

KOMPLETNÍ OCHRANA A SVĚŽÍ DECH PO DLOUHOU DOBU
Poskytuje kompletní ochranu dásní, posiluje zubní sklovinu a dásně, bělí zuby 
a osvěžuje dech na dlouhou dobu.

 Inovativní komplex Sp. White System® podporuje tkáňovou rezistenci  
a  šetrně bělí zubní sklovinu.

 Esenciální oleje z karafiátu, kůry magnolie a šalvějového destilátu snižují 
bakteriální aktivitu způsobující nepříjemný zápach a udržují svěží dech po 
dlouhou dobu.

 Zinečnaté soli neutralizují nepříjemný zápach.

 Unikátní patentovaný systém LUCTATOL® mléčného enzymového 
komplexu (laktoferin, laktoperoxidáza) v kombinaci s japonskou lékořicí 
poskytuje ochranu proti bakteriím, podporuje přirozenou imunitu ústní 
dutiny, snižuje tvorbu plaku o 96% a ničí bakterie. Chrání zuby před 
zubním kazem. 

 Ústní voda posiluje profylaktický účinek past SPLAT.

TOTAL CARE 
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INOVATIVNÍ ČISTICÍ 
PĚNY 2V1 PRO 
DENTÁLNÍ HYGIENU

PĚNY ČISTÍ ZUBY 
A ZANECHÁVAJÍ JEJICH 
POVRCH HLADKÝ, 
PŮSOBÍ PREVENTIVNĚ 
PROTI VZNIKU 
ZUBNÍHO PLAKU, 
CHRÁNÍ DÁSNĚ A 
ZARUČUJÍ SVĚŽÍ DECH 

28
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BEZ FLUORIDU

INOVATIVNÍ ČISTICÍ PĚNY 2V1 ŘADY EXPRESS PRO DENTÁLNÍ HYGIENU. 
ČISTÍ ZUBY BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND – BEZ KARTÁČKU, BEZ PASTY, 
BEZ VODY.
SPLAT čistící pěna je rychlý a efektivní prostředek čištění a ochrany zubů, 
protože čist zubní sklovinu, která je pak perfektně hladká. 

 Pomáhá předcházet rozvoji zubního plaku, chrání zuby a dásně  
a zanechává dlouhodobě svěží dech.

 Stabilizuje hladinu pH až na 4 hodiny nebo do Vašeho dalšího jídla. Čisticí 
pěna může být použita buď samostatně nebo se zubním kartáčkem, kdy se 
její účinnost ještě zvýší.

 Inovativní systém ochrany proti zubnímu kazu LUCTATOL® je unikátní 
kombinací extraktu z japonské lékořice, laktoperoxidázy a laktoferrinu, 
který efektivně bojuje proti zubnímu kazu, zpomaluje tvorbu zubního plaku 
a zanechává dlouhodobě svěží dech. Synergie složek a jejich široký účinek 
na patogenní bakterie snižuje riziko vzniku zubního kazu a omezuje tvorbu 
plaku o 96 %*. 

 Pěnu můžete použít jako doplněk hygieny kdykoliv během dne, po každém 
jídle nebo pití, při cestování nebo kdykoliv, kdy nemáte s sebou zubní 
kartáček.

SPLAT ÚSTNÍ PĚNA

KLINICKY POTVRZENÉ ÚČINKY
Redukuje tvorbu plaku o 96%.
Při pravidelném používání snižuje množství kariogenních bakterií.
Zlepšuje dentální hygienu při nošení ortodontických rovnátek.

MINT

Po každém 
jídle a pití 
v průběhu dne

DOPORUČENO:

Na cestách

Při ortodontické 
léčbě

Použití: 2-3x vstříkněte pěnu do úst a vyplachujte ústa 5-10 vteřin. Poté vyplivněte, nevyplachujte vodou.  
Použitím zubního kartáčku efekt zesílíte a odstraníte i hrubý povlak usazený během dne. 
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DENTÁLNÍ NITĚ

DENTÁLNÍ NIT JE 
DŮLEŽITÝ PRVEK 
V KAŽDODENNÍ 
DENTÁLNÍ HYGIENĚ, 
PROTOŽE 
V POROVNÁNÍ SE 
ZUBNÍM KARTÁČKEM 
DOKÁŽE ODSTRANIT 
VÍCE BAKTERIÍ.*

*Corby et al. (2008). „ Výsledky léčby dentální nití u dvojčat: Molekulární analýza 
interproximální mikroflóry”, Journal of Periodontology, 79(8), pp. 1426-33.
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ZUBNÍ KARTÁČKY

INOVATIVNÍ ZUBNÍ 
KARTÁČKY SPLAT 
JSOU VYROBENY 
DLE DOPORUČENÍ 
PŘEDNÍCH 
STOMATOLOGŮ, 
ABY ŘEŠILY SPECIFICKÉ 
PROBLÉMY V DUTINĚ 
ÚSTNÍ.
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* Čistící efekt: expandující zubní nit má díky mikrovláknu ten nejlepší čistící efekt a je jemná ke rtům.

Expandující zubní nit s inovativní strukturou Riser Floss se během použití 
rozšiřuje a pomáhá tak bezpečně čistit povrch zubní skloviny. 

 Unikátní voskovaná vlákna zubní nitě během použití nabydou, což 
garantuje účinnější čištění mezizubních prostor a zvyšuje při čištění 
ochranu dásní. 

 Varianty: jahoda, kardamom, bergamot & limetka.
- Olej z bergamotu v kombinaci s limetkou zanechává příjemnou příchuť 

citronu a pomáhá osvěžovat dech.
- Kardamomový olej a jahoda pomáhá ke zdravé ústní hygieně.

Antibakteriální černá zubní nit BLACKWOOD s extraktem z jalovce a vůní máty.

 Plochá voskovaná nit snadno proniká i do nejužších mezizubních prostor  
a účinně je čistí. Voskováno přírodním voskem.

 Esenciální oleje z máty a jalovce mají antibakteriální účinek. Její používání 
zabraňuje růstu bakterií, pomáhá předcházet zubnímu kazu a onemocnění 
dásní.

SPLAT EXPANDUJÍCÍ ZUBNÍ NITĚ

SPLAT BLACKWOOD ZUBNÍ NIT

PRO TY NEJUŽŠÍ MEZIZUBNÍ PROSTORY SE STŘÍBRNÝMI VLÁKNY
Jemná voskovaná zubní nit snadno čistí úzké mezizubní prostory, účinně čistí 
plochu zubů a poskytuje lepší ústní hygienu

 Superjemná vlákna společně s vlákny stříbra a pepermintovým olejem 
zdvojnásobují antibakteriální efekt.*

*Potvrzeno v in vitro testech.

SPLAT TENKÁ NIT SE STŘÍBRNÝMI VLÁKNY

KLINICKY POTVRZENÉ ÚČINKY
Redukce tvorby plaku až o 69%
Redukce krvácení dásní až o 50%
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INTENZIVNÍ A BEZPEČNÉ BĚLENÍ
Pogumovaná vlákna zubních kartáčků série WHITENING bělí zuby 
o 40% účinněji v porovnání s obyčejnými nylonovými vlákny 
(potvrzeno klinickými testy).

 Speciální povrch každého vlákna lehce a efektivně zbavuje zubního plaku, 
podobně jako guma při gumování tužky na papíře. 

 Oválný povrch štětin garantuje bezpečné čištění.

 Každý typ kartáčku je vytvořen pro řešení specifických problémů dentální 
hygieny. Kartáčky SPLAT jsou pečlivě navrženy na základě doporučení 
odborníků.

SPLAT WHITENING ZUBNÍ KARTÁČKY

BLACKWOOD TOOTHBRUSH

MEDIUM A TVRDÝ

MEDIUM

Zubní kartáček BLACKWOOD je zaměřen na řešení základního problému 
ústní hygieny – precizní odstranění zubního plaku.

 Zaoblená vlákna zajišťují čištění bez poškozování zubní skloviny.

 Vlákna obsahují černé uhlí, které pomáhá odstraňovat plak a udržuje zuby 
hladké a lesklé. 

 Ergonomická a pohodlná rukojeť.
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JEMNÉ ANTIBAKTERIÁLNÍ ČIŠTĚNÍ PRO CITLIVÉ ZUBY A DÁSNĚ
Každé vlákno tohoto zubního kartáčku je rozděleno na 4 části a je zaobleno 
tak, aby nezpůsobovalo mikroskopické rýhy na povrchu zubní skloviny.

 Bezpečná antibakteriální terapie pro ty nejcitlivější zuby a dásně.

 Ionty stříbra, které obsahuje každé vlákno, zaručují dlouhodobý 
antibakteriální účinek*. 

 Jemnost vláken zubních kartáčků řady SENSITIVE je zaručena díky unikátní 
výrobní technologii.

 Díky jemnosti vláken jsou tyto kartáčky doporučeny stomatology pro čištění 
těch nejcitlivějších zubů, a to i lidem po stomatologických zákrocích.

*Ionty stříbra bojují proti růstu bakterií na zubním kartáčku.

SPLAT SENSITIVE ZUBNÍ KARTÁČKY 

KOMPLETNÍ ZUBNÍ PÉČE A IDEÁLNÍ ČIŠTĚNÍ
Každé vlákno zubních kartáčků řady SPLAT COMPLETE je vytvořeno tak, 
aby zajišťovalo efektivní čištění.

 Vlákna se dostanou částečně i do mezizubních prostorů podobně jako 
dentální nit, aby zajistily jejich kvalitní vyčištění, stejně tak dásní a ostatních 
těžko dostupných míst.

 Vrchní části vláken mají různou barvu dle úrovně tvrdosti.

 Odbarvené špičky vláken značí, kdy je kartáček potřeba vyměnit.

SPLAT COMPLETE ZUBNÍ KARTÁČKY

JEMNÝ A MEDIUM

JEMNÝ A MEDIUM
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Co byste 
měli vědět 
o fluoridu

Fluorid je nejefektivnější prostře-
dek v prevenci proti zubnímu kazu. 
Potřeba používat výrobky s obsa-
hem fluoridu je pro každého jiná, 

a záleží také na kvalitě vody a její 
charakteristice v každé zemi, pro-
tože v některých zemích se stále 
ještě fluorizuje kohoutková voda.

V svém portfoliu produktů SPLAT 
nabízí svým zákazníkům možnost 
výběru – produkty s fluoridem 
anebo produkty s unikátním slo-
žením, které fluorid neobsahují. 
Výrobky obsahující fluorid obsa-
hují jeho nejpřirozenější formu – 
olaflur, který je doplněn o složky 

fluorid sodný nebo monofluorfos-
fát sodný.

Olaflur snižuje povrchové napětí 
slin a vytváří jednotnou vrstvu na 
povrchu celé ústní dutiny. Mírně ky-
selá reakce aminfluoridu podporu-
je tvorbu homogenní vrstvy fluoridu 
vápenatého. Při napadení bakteri-
álními kyselinami se uvolňují fluo-
ridové ionty a stimulují tím proces 
remineralizace skloviny, čímž se 
zabraňuje tvorbě zubního kazu. 

VÝROBKY 
SPLAT 
neobsahují

SPLAT při výrobě svých produk-
tů používá přírodní a bezpeč-
né složky a procedury. Pouze 
přírodní antibakteriální složky 
a esenciální oleje zajišťují dlou-
hodobou ochranu proti bakteri-
ím a udržují v dutině ústní zdra-
vou bakteriální mikroflóru.

Produkty SPLAT NEOBSAHUJÍ ag-
resivní abraziva jako oxid hlinitý, 
hydroxid hlinitý nebo uhličitan 
vápenatý, které ničí zubní sklo-
vinu a zvyšují citlivost zubů. Na-
místo těchto složek SPLAT používá 
patentovanou inovativní složku 
Sp. White System®, která zaruču-
je bezpečné bělení a zanechává 
zubní sklovinu perfektně čistou 

a zářivou již po prvním použití. 
Kulaté částice různých velikos-
tí jemně a efektivně zbavují zuby 
zubního plaku bez toho, aniž by 
způsobovaly trhlinky na sklovině, 
zvyšovaly citlivosti zubů nebo by 
narušily sliznici dutiny ústní.

Chlorhexidin a triklosan. Chlorhe-
xidin je používán chirurgy na 
dezinfekci před chirurgickými 
procedurami. Může způsobovat 
přecitlivělost kůže, svědění nebo 
dermatitidu. Triklosan je velmi 
často obsažen v čisticích pro-
středcích pro domácnost. Dlou-
hodobé používání těchto syn-
tetických antiseptik způsobuje 
disbakteriózu. Chlorhexidin navíc 
způsobuje tvorbu šedého odstínu 
zubní skloviny. Místo toho je ve 
výrobcích SPLAT obsažen biosol, 
což je bezpečná antibakteriál-
ní složka. Bakterie z biofilmu na 
povrchu zubní skloviny mohou 
způsobovat paradontózu. Biosol 
tento biofilm odstraňuje tím, že 
jej ničí zevnitř.

Sacharin a jiná nebezpečná syn-
tetická sladidla. Namísto těchto 
složek jsou ve všech nových výrob-
cích SPLAT obsaženy složky jako 
xylitol, manitol, extrakt ze stévie a 
sukralóza.

Sodium Lauryl Sulfát (SLS) – pěnivá 
čisticí složka je obsažena ve většině 
výrobků pro ústní hygienu, v šam-
ponech a sprchových gelech, kte-
ré se na trhu vyskytují. Tato složka 
může způsobit vysušení ústní dutiny. 
Ve většině produktů SPLAT je namís-
to SLS obsaženo mnohem jemnější 
a bezpečnější činidlo: sodium lauryl 
sarcosinát, který navíc účinně půso-
bí proti zubnímu kazu.

Řada SPLAT BABY pro batolata 
a řada KIDS pro děti neobsahuje 
žádné pěnivé složky, sacharin ani 
jiná umělá sladidla a mají velmi 
nízkou abrazivitu. Namísto toho 
jsou v nich obsaženy složky jako 
manitol a extrakt z lékořice. Dětské 
zubní pasty jsou bezpečné i v přípa-
dě náhodného polknutí. 
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S FLUORIDEM BEZ FLUORIDU

BĚLICÍ A OBNOVUJÍCÍ BĚLOST

WHITE PLUS

NORDIC BERRIES

EXTREME WHITE

BLACKWOOD

BLACK LOTUS

WONDER WHITE

PÉČE O DÁSNĚ

ACTIVE

MEDICAL HERBS

CHILLI

LAVENDERSEPT

ORGANIC

REDUKUJE CITLIVOST UBŮ

SENSITIVE

SENSITIVE WHITE

GREEN TEA

DREAM

POSÍLENÍ A OBNOVA ZUBNÍ SKLOVINY
SEA MINERALS BIOCALCIUM

ODSTRANĚNÍ A PREVENCE USAZENÍ PLAKU
WHITE PLUS LIKVUM-GEL

ANTIBAKTERIÁLNÍ
MEDICAL HERBS ULTRACOMPLEX

ANTIVIROTICKÉ

SILVER

LOVE

UDRŽUJE SVĚŽÍ DECH

MAXIMUM

AROMATHERAPY

KOMPLETNÍ PÉČE O ÚSTNÍ DUTINU

GOLD

STRESS-OFF
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