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A Zepter egy új, klinikailag tesztelt megoldást kínál, 
amely egyesíti a legkorszerûbb svájci és német tech-
nológiákat és bizonyítottan hatékony segítséget 
nyújt a fogágybetegségek megelôzésében, valamint 
csökkenti a fogágy sorvadását az ínybetegséggel 
rendelkezôk esetében. Ezen technológiák alkalma-
zása a szájápolásban hasznos befektetés, hiszen 
jelentôsen hozzájárulnak a szájüreg és az egész 
szervezet egészségének hosszú távú megôrzéséhez.

Megfelelô szájápolással a szájbetegségek 
jelentôs része megelôzhetô!

PerioSafe és BIOPTRON 
fényterápia

A PerioSafe Oral Health 
fogkrém és szájvíz

A készítmény antibakteriális hatóanyagai:
MicroSilver BG - a tiszta ezüstrészecskékkel termé-
szetes módon érhetünk el antibakteriális hatást anti-
biotikumok, klórhexidin-diglükonát, vagy triklozán 
használata nélkül. Sterilizáló anyagként az ezüst kö-
rülbelül 650 féle kórokozó semlegesítésére alkalmas, 
beleértve a szájüregben található vírusokat és bakté-
riumokat. A MicroSilver BG megelôzi a gyulladást és 
a további lepedékképzôdést.  

Eugenol – elôsegíti a fogíny regenerálódását, 
 továbbá antibakteriális és gyulladáscsökkentô ha-
tással is rendelkezik. 

Hatásai már az elsô használattól jelentkeznek:

• A fogkrém és a szájvíz használatát követô 12 órában nem képzôdik további 
lepedék a fogakon. 

• A szájvíz azonnal elbánik a rossz szájszaggal.

• A B5-provitamin és a panthenol segíti a szájüregben keletkezett sebek 
gyógyítását.

• Ideális a krónikus betegségekben szenvedôknek, mivel a két készítménnyel 
kíméletesen kezelhetôek a szájüregi gyulladások. 

Klinikailag tesztelt és tudományosan igazolt hatás

PerioSafe – egyedülálló a szájhigiénés 
termékek piacán

Kezelés és megelôzés
Fogmosás a PerioSafe fogkrémmel – ajánlott legalább naponta kétszer a bakteriális 
biofi lm kialakulásának, valamint a fogkôképzôdés folyamatának lelassítása érdekében.
Tipp: Mosson fogat legalább naponta kétszer és ügyeljen arra, hogy a fogai tövét és 
oldalát is megtisztítsa. 

PerioSafe szájvíz – hatékony segítség a fogínygyulladás és a rossz lehelet leküzdésére. 
Tipp: A szájvíz használata után ne öblítsen vízzel. Így a készítmény hosszabb ideig 
képes védelmet nyújtani fogai számára. 
Bioptron fényterápia – ajánlott legalább napi egyszer 10 percen keresztül alkalmazni – 
kiegészítve 10 perc kék fénnyel – a kórokozó baktériumok elpusztítására és a kollagén-
termelô sejtek stimulálására.   

www.bioptron.com www.zepter.com

Bioptron fényterápia rendszer
A szájbetegségek megelôzhetôk
A BIOPTRON klinikailag igazoltan csökkenti a gyulladásokat, segít leküzdeni a sebekben 
található kórokozó baktériumokat, és hatékonyabbá teszi a szervezet immunreakcióit. 
A BIOPTRON fényterápia serkenti a kollagén-termelést, így nagyban hozzájárul a szájüreg 
egészségének fenntartásához, mivel az ínybetegségek – végsô esetben pedig a fogak 
 elvesztésének – elsôdleges oka a kollagénszint csökkenése és a csontállomány sorvadása. 
A BIOPTRON napi 10 perces használatával elpusztíthatja a baktériumok telepeként szolgáló 
biofi lmet a fogak körül; fenntarthatja szájürege egészségét az újabb íny menti fogkôképzôdés 
meggátolásával; valamint növelheti a PerioSafe szájhigiéniai termékek hatékonyságát.

A száj az egészség tükre

Akár 

 
órás védelem
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A plakk-képzôdés ínybetegségek kialakulásához 
vezethet – elôször fogínygyulladás (az ínybetegség enyhébb formája) jelentke-
zik, amely é rzékeny és duzzadt, idônként vérzô ínyt eredményez. A kezeletlen fogíny-
gyulladás idôvel fogágy-gyulladássá alakulhat, amely már egy súlyos ínybetegség. 
Károsíthatja a fogíny szövetét és leépítheti a fogakat támasztó csontokat (a 
fogmedernyúlványt). A fogágy-gyulladás következtében az ínyszövetek visszahúzód-
nak a fogaktól, így a fogak és az íny között ún. „zsebek” képzôdnek, amelyek köny-
nyen elfertôzôdhetnek. Ez a folyamat lehetôvé teszi a baktériumok és az általuk kibo-
csátott méreganyagok számára, hogy kikezdjék a fogakat tartó csontszerkezetet és 
kötôszöveteket. Az érintett fogak végül elkezdenek mozogni és el kell ôket távolítani. 

A szájüregben – így a fogakon, a nyelven, és az ínyen – elô baktériumok a nyállal és egyéb részecskékkel együtt egy ragadós, színtelen biofi lmet 
alkotnak, amelyet dentális plakknak nevezünk. 

Világszerte az iskolás korú gyermekek 60–90%-ának, míg a felnôttek 
csaknem 100%-ának van fogszuvasodása, amely gyakran fájdalomhoz 
és rossz közérzethez vezet. A középkorú felnôttek (35-44 éves 
korcsoport) 15–20%-ánál találtak súlyos – idôvel fogvesztéssel járó – 
fogágy-, illetve ínybetegséget. Világszinten a 65–74 éves korcsoportban 
az emberek körülbelül 30%-a már egyáltalán nem rendelkezik 
természetes fogakkal.* 
A fog- és ínybetegségek kezelésének közvetlen költségeit világszinten 
évi 298 milliárd dollárra (USD) becsülik, amely hozzávetôlegesen 
a globális egészségügyi kiadások 4,6%-át teszi ki.**

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/en/)* 
http://jdr.sagepub.com/content/94/10/1355.short?rss=1&ssource=mfc) ** 

Napjainkban egyre több kutatás eredménye bizonyítja, hogy a kórokozó baktériumok által kiváltott szájüregi gyulladások számos egyéb 
egészségi problémával hozhatók kapcsolatba, ilyenek például az alábbiak: 

• Szívbetegségek • Cukorbetegség • Demencia • Reumás ízületi gyulladás • Gyulladásos bélbetegség • Koraszülés 
• Egyes esetekben akár daganatos betegség is
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Gyulladás

A fogágybetegségek, amelyek szájüregi gyulladásokkal járnak, 
a szervezet más pontjain is gyulladások kialakulásához vezethetnek! 
A fogágyon megtelepedô kórokozók, az általuk kibocsátott anyagok, 
valamint a fogágyi szövetekben keletkezô, gyulladást okozó anyagok 
bekerülhetnek a véráramba, így idôvel a szervezet más pontjain is 
betegségeket idézhetnek elô. 

Egy vonzó, magabiztos mosoly mindannyiunkban nyomot hagy. Hatását az egészséges fogak és fogínyek csak tovább 
fokozzák. A szép fogak nem csupán esztétikailag kedvezôbbek – amellett, hogy mosolyunkat és egész megjelenésünket is 
vonzóbbá teszik környezetünk számára, az általános egészségi állapotunkról is árulkodnak. 

A szájbetegségek nem állnak a fi gyelem középpontjában, ugyanakkor a társadalom számára éves szinten körülbelül 200 milliárd dolláros (USD) többletkiadást eredményeznek globálisan. 

Akár 

 
órás védelem
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csátott méreganyagok számára, hogy kikezdjék a fogakat tartó csontszerkezetet és 
kötôszöveteket. Az érintett fogak végül elkezdenek mozogni és el kell ôket távolítani. 

A szájüregben – így a fogakon, a nyelven, és az ínyen – elô baktériumok a nyállal és egyéb részecskékkel együtt egy ragadós, színtelen biofi lmet 
alkotnak, amelyet dentális plakknak nevezünk. 

Világszerte az iskolás korú gyermekek 60–90%-ának, míg a felnôttek 
csaknem 100%-ának van fogszuvasodása, amely gyakran fájdalomhoz 
és rossz közérzethez vezet. A középkorú felnôttek (35-44 éves 
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Napjainkban egyre több kutatás eredménye bizonyítja, hogy a kórokozó baktériumok által kiváltott szájüregi gyulladások számos egyéb 
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bekerülhetnek a véráramba, így idôvel a szervezet más pontjain is 
betegségeket idézhetnek elô. 

Egy vonzó, magabiztos mosoly mindannyiunkban nyomot hagy. Hatását az egészséges fogak és fogínyek csak tovább 
fokozzák. A szép fogak nem csupán esztétikailag kedvezôbbek – amellett, hogy mosolyunkat és egész megjelenésünket is 
vonzóbbá teszik környezetünk számára, az általános egészségi állapotunkról is árulkodnak. 

A szájbetegségek nem állnak a fi gyelem középpontjában, ugyanakkor a társadalom számára éves szinten körülbelül 200 milliárd dolláros (USD) többletkiadást eredményeznek globálisan. 
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A Zepter egy új, klinikailag tesztelt megoldást kínál, 
amely egyesíti a legkorszerûbb svájci és német tech-
nológiákat és bizonyítottan hatékony segítséget 
nyújt a fogágybetegségek megelôzésében, valamint 
csökkenti a fogágy sorvadását az ínybetegséggel 
rendelkezôk esetében. Ezen technológiák alkalma-
zása a szájápolásban hasznos befektetés, hiszen 
jelentôsen hozzájárulnak a szájüreg és az egész 
szervezet egészségének hosszú távú megôrzéséhez.

Megfelelô szájápolással a szájbetegségek 
jelentôs része megelôzhetô!

PerioSafe és BIOPTRON 
fényterápia

A PerioSafe Oral Health 
fogkrém és szájvíz

A készítmény antibakteriális hatóanyagai:
MicroSilver BG - a tiszta ezüstrészecskékkel termé-
szetes módon érhetünk el antibakteriális hatást anti-
biotikumok, klórhexidin-diglükonát, vagy triklozán 
használata nélkül. Sterilizáló anyagként az ezüst kö-
rülbelül 650 féle kórokozó semlegesítésére alkalmas, 
beleértve a szájüregben található vírusokat és bakté-
riumokat. A MicroSilver BG megelôzi a gyulladást és 
a további lepedékképzôdést.  

Eugenol – elôsegíti a fogíny regenerálódását, 
 továbbá antibakteriális és gyulladáscsökkentô ha-
tással is rendelkezik. 

Hatásai már az elsô használattól jelentkeznek:

• A fogkrém és a szájvíz használatát követô 12 órában nem képzôdik további 
lepedék a fogakon. 

• A szájvíz azonnal elbánik a rossz szájszaggal.

• A B5-provitamin és a panthenol segíti a szájüregben keletkezett sebek 
gyógyítását.

• Ideális a krónikus betegségekben szenvedôknek, mivel a két készítménnyel 
kíméletesen kezelhetôek a szájüregi gyulladások. 

Klinikailag tesztelt és tudományosan igazolt hatás

PerioSafe – egyedülálló a szájhigiénés 
termékek piacán

Kezelés és megelôzés
Fogmosás a PerioSafe fogkrémmel – ajánlott legalább naponta kétszer a bakteriális 
biofi lm kialakulásának, valamint a fogkôképzôdés folyamatának lelassítása érdekében.
Tipp: Mosson fogat legalább naponta kétszer és ügyeljen arra, hogy a fogai tövét és 
oldalát is megtisztítsa. 

PerioSafe szájvíz – hatékony segítség a fogínygyulladás és a rossz lehelet leküzdésére. 
Tipp: A szájvíz használata után ne öblítsen vízzel. Így a készítmény hosszabb ideig 
képes védelmet nyújtani fogai számára. 
Bioptron fényterápia – ajánlott legalább napi egyszer 10 percen keresztül alkalmazni – 
kiegészítve 10 perc kék fénnyel – a kórokozó baktériumok elpusztítására és a kollagén-
termelô sejtek stimulálására.   

www.bioptron.com www.zepter.com

Bioptron fényterápia rendszer
A szájbetegségek megelôzhetôk
A BIOPTRON klinikailag igazoltan csökkenti a gyulladásokat, segít leküzdeni a sebekben 
található kórokozó baktériumokat, és hatékonyabbá teszi a szervezet immunreakcióit. 
A BIOPTRON fényterápia serkenti a kollagén-termelést, így nagyban hozzájárul a szájüreg 
egészségének fenntartásához, mivel az ínybetegségek – végsô esetben pedig a fogak 
 elvesztésének – elsôdleges oka a kollagénszint csökkenése és a csontállomány sorvadása. 
A BIOPTRON napi 10 perces használatával elpusztíthatja a baktériumok telepeként szolgáló 
biofi lmet a fogak körül; fenntarthatja szájürege egészségét az újabb íny menti fogkôképzôdés 
meggátolásával; valamint növelheti a PerioSafe szájhigiéniai termékek hatékonyságát.

A száj az egészség tükre

Akár 

 
órás védelem
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A Zepter egy új, klinikailag tesztelt megoldást kínál, 
amely egyesíti a legkorszerûbb svájci és német tech-
nológiákat és bizonyítottan hatékony segítséget 
nyújt a fogágybetegségek megelôzésében, valamint 
csökkenti a fogágy sorvadását az ínybetegséggel 
rendelkezôk esetében. Ezen technológiák alkalma-
zása a szájápolásban hasznos befektetés, hiszen 
jelentôsen hozzájárulnak a szájüreg és az egész 
szervezet egészségének hosszú távú megôrzéséhez.

Megfelelô szájápolással a szájbetegségek 
jelentôs része megelôzhetô!

PerioSafe és BIOPTRON 
fényterápia

A PerioSafe Oral Health 
fogkrém és szájvíz

A készítmény antibakteriális hatóanyagai:
MicroSilver BG - a tiszta ezüstrészecskékkel termé-
szetes módon érhetünk el antibakteriális hatást anti-
biotikumok, klórhexidin-diglükonát, vagy triklozán 
használata nélkül. Sterilizáló anyagként az ezüst kö-
rülbelül 650 féle kórokozó semlegesítésére alkalmas, 
beleértve a szájüregben található vírusokat és bakté-
riumokat. A MicroSilver BG megelôzi a gyulladást és 
a további lepedékképzôdést.  

Eugenol – elôsegíti a fogíny regenerálódását, 
 továbbá antibakteriális és gyulladáscsökkentô ha-
tással is rendelkezik. 

Hatásai már az elsô használattól jelentkeznek:

• A fogkrém és a szájvíz használatát követô 12 órában nem képzôdik további 
lepedék a fogakon. 

• A szájvíz azonnal elbánik a rossz szájszaggal.

• A B5-provitamin és a panthenol segíti a szájüregben keletkezett sebek 
gyógyítását.

• Ideális a krónikus betegségekben szenvedôknek, mivel a két készítménnyel 
kíméletesen kezelhetôek a szájüregi gyulladások. 

Klinikailag tesztelt és tudományosan igazolt hatás

PerioSafe – egyedülálló a szájhigiénés 
termékek piacán

Kezelés és megelôzés
Fogmosás a PerioSafe fogkrémmel – ajánlott legalább naponta kétszer a bakteriális 
biofi lm kialakulásának, valamint a fogkôképzôdés folyamatának lelassítása érdekében.
Tipp: Mosson fogat legalább naponta kétszer és ügyeljen arra, hogy a fogai tövét és 
oldalát is megtisztítsa. 

PerioSafe szájvíz – hatékony segítség a fogínygyulladás és a rossz lehelet leküzdésére. 
Tipp: A szájvíz használata után ne öblítsen vízzel. Így a készítmény hosszabb ideig 
képes védelmet nyújtani fogai számára. 
Bioptron fényterápia – ajánlott legalább napi egyszer 10 percen keresztül alkalmazni – 
kiegészítve 10 perc kék fénnyel – a kórokozó baktériumok elpusztítására és a kollagén-
termelô sejtek stimulálására.   

www.bioptron.com www.zepter.com
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