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 SMILLE Whitening Toothpaste 

Zdravý a krásný chrup je součástí vzhledu moderního člověka, 

ať si to uvědomujeme či nikoliv. Orální zdraví je pro člověka velmi 

důležité a ovlivňuje zdravotní stav celého organismu. Neléčený 

zánět v ústech se prokazatelně podílí na vzniku některých 

závažných onemocnění. Bakterie v ústech pacientů s nedostatečnou 

ústní hygienou produkují škodlivé látky, které dlouhodobě pronikají 

do krevního oběhu. Tímto dochází ke značnému zvýšení rizika 

rozvoje kardiovaskulárních chorob, onemocnění plic nebo cukrovky. 

Osoby s rozvinutou formou parodontitidy (zánětu dásní) mají 

čtyřnásobně vyšší nebezpečí srdečního infarktu než zdraví lidé. 

Těhotné matky trpící zánětem dásní jsou vystaveny vyššímu 

riziku předčasného porodu. Důsledkem nedostatečné péče o ústní 

dutinu je vznik mnohých onemocnění - nejčastěji zubního kazu, 

zánětu dásní a parodontitidy. Pravidelná důkladná ústní hygiena 

je základem orálního zdraví, které je důležitou součástí celkového 

zdravotního stavu našeho organismu. Základem péče o zuby je 

kvalitní zubní pasta, která usnadňuje mechanické odstranění 

plaku, ničí bakterie a může být nosičem léčebných prostředků.

Historie zubních past sahá až do Egypta ve 4. století n. l. První produkty se skládaly 
ze soli, pepře, mátových listů a květů kosatce. Již Řekové a Římané používali 
abrazivní pasty, do nichž přidávali buď rozdrcené kosti nebo mušle z ústřic. Běžně 
se zubní pasta začala používat až v 19. století a obsahovala peroxid vodíku a jedlou 
sodu. V roce 1914 byly do zubních past poprvé přidány fl uoridy, které napomáhají 
prevenci zubního kazu a jsou nejdůležitější složkou současných zubních past.

V dnešní době je na trhu nepřeberné množství druhů zubních past, avšak 
stále musíme vybírat a dbát na nejvyšší kvalitu. Zubní pasta SMILLE Whitening 
Toothpaste je profesionální bělící zubní pasta obohacená fl uoridy. Obsahuje 
složku Calprox – patentovanou převratnou novinku v oblasti bělících prostředků. 
Látka Calprox odstraňuje pigmenty nejen z povrchu zubní skloviny, ale i z vnitřní 
struktury zubů. V průběhu čištění zubů se mikrokrystaly bělící složky Calprox štěpí a tímto bezpečně odstraňují pigmenatce 
a nechávají zuby lesklé a zářivě bílé. Při každodenním používání navrací zubům přirozenou bělost. Zubní pasta SMILLE 
je doporučována po profesionálním ordinačním bělení zubů, protože zamezuje opětovnému zabarvování zubní skloviny.

Speciálně připravená zubní pasta SMILLE 
obsahuje fl uoridy, které jsou ochranou 
před vznikem zubního kazu. Fluoridové 
anionty se během čištění zubů pronikají 
přimo do struktury skloviny a činí ji 
stabilnější a odolnější vůči kyselinám. 
Tím zabraňují oslabení skloviny a vzniku 
zubního kazu. Mezi další přednosti zubní 
pasty SMILLE se řadí zklidňující účinek 
na přecitlivělé zuby, tedy takové, které 
zvýšeně reagují na horké, studené, 
kyselé a sladké potraviny. Zubní pasta 
má dlouhotrvající účinek, eliminuje plak 
a redukuje tvorbu zubního kamene. 
Mentolová příchuť pasty je velice příjemná 
a zaručuje dlouhodobě svěží dech.

Bělící zubní pastu SMILLE Whitening Toothpaste si můžete zakoupit přímo 
na Klinice Dentální Estetiky SMILLE v OC Nový Smíchov (Plzeňská 8, Praha 5) 
či v Paláci Flóra (Vinohradská 151, Praha 3). Nebo navštivte naše internetové 
stránky www.smille.cz a objednejte si pastu z pohodlí Vašeho domova! 
Těšíme se na Vaši návštěvu. Vaše Klinika Dentální Estetiky SMILLE.

pro Váš zdravý chrup
zubní pasta 
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