Phương pháp chăm sóc răng miệng
hiệu quả và chuyên nghiệp
ngay tại nhà
Kem đánh răng cho trẻ em

ROSPHARMA – nhà phân phối chính thức của thương hiệu SPLAT

Các sản phẩm của công ty SPLAT — là các sản phẩm chăm sóc răng miệng chuyên
nghiệp, các chất tẩy rửa tự nhiên và mỹ phẩm dành cho trẻ em. Các mặt hàng của công ty bao
gồm các sản phẩm chăm sóc răng miệng hiệu quả và chuyên nghiệp ngay tại nhà; các sản
phẩm chăm sóc cá nhân chuyên biệt, các dòng sản phẩm có tác dụng phòng ngừa.
Công ty sản xuất các dòng sản phẩm kem đánh răng cao cấp và các sản phẩm kem đánh răng
dành cho trẻ em hoàn toàn không chứa các chất tạo màu và tạo hương nhân tạo.
Các sản phẩm hoạt tính sinh học của SPLAT có chứa thành phần đổi mới độc đáo: 100%
Calcis sinh học tự nhiên có nguồn gốc từ vỏ quả trứng; hydroxyapatit - thành phần chính
của men răng; hỗn hợp enzyme lactic giúp duy trì vi thực vật khỏe mạnh; chất làm trắng
carbamide peroxide trong các hạt li ti; nồng độ sinh học của hoa oải hương; chiết xuất ngọc
trai và than hoạt tính cây bạch dương. Tính hiệu quả cao của mỗi thành phần này đảm bảo
hiệu quả điều trị và phòng ngừa tối đa trong điều kiện ngay tại nhà. Các thành phần tự nhiên,
tinh dầu và chiết xuất thảo dược được bao gồm trong công thức của tất cả các loại kem đánh
răng SPLAT, bọt và nước súc miệng trong liều lượng điều trị.
Tất cả các loại kem đánh răng SPLAT đều an toàn và phù hợp cho sử dụng hàng ngày. Không
có sản phẩm nào của SPLAT chứa các chất khử trùng tổng hợp - triclosan và chlorhexidine,
và hàm lượng chất tạo bọt là tối thiểu. Tất cả các sản phẩm SPLAT không chứa natri lauryl
sunfat và tác nhân tạo ngọt. SPLAT sản xuất các sản phẩm bao gồm các thành phần tốt nhất
của các nhà sản xuất quốc tế hàng đầu tại nhà máy thân thiện với môi trường của mình
tại một khu vực sinh thái sạch giữa Moscow và St Petersburg. Quy trình sản xuất có trạng
thái trung hòa CO2 và có các chứng chỉ phù hợp trên cơ sở mỹ phẩm GMP và tiêu chuẩn
ISO 9001.
Các sản phẩm của SPLAT đã được chứng nhận ở Châu Âu đáp ứng các yêu cầu của Chỉ thị
76/768 / EEC về Mỹ phẩm Châu Âu.

ROSPHARMA – là công ty liên doanh Việt – Nga, chuyên cung cấp các sản phẩm tiên
tiến chất lượng cao, trong đó có các loại dược phẩm, các sản phẩm y tế và các loại dược mỹ
phẩm giúp bảo vệ sức khỏe.
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Professional
Kem đánh răng Active 100 ml
Kem đánh răng đen tác dụng độc đáo với chiết xuất hoạt tính từ cây
hoàng cầm hồ Baical, cây bergenia, tảo xoắn có tác dụng cầm máu và
chống viêm mạnh mẽ.
Vitamin A và E chứa trong thành phần kem có các đặc tính chống oxy
hóa.
Canxi glycerophosphate – là một trong những nguồn cung cấp ion canxi
hiệu quả, giúp củng cố men răng, kích thích quá trình tái khoáng hóa.
Kem chứa các chiết xuất thảo dược tác dụng cao giúp phòng ngừa
bệnh nha chu. Sodium monofluorophosphate ngăn ngừa sâu răng hiệu
quả.
Kem không chứa các chất tạo màu. Màu sắc của kem tối sẫm là màu
tự nhiên của các chiết xuất thảo dược.
Kem đánh răng Active dùng cho chăm sóc răng miệng toàn diện và
chăm sóc nướu khỏe mạnh.
Hệ thống tiên tiến Sp.White system®
Làm trắng và đánh bóng men răng an toàn
Thành phần chứa chiết xuất hoạt tính cây hoàng cầm Baikal, cây
bergenia và tảo xoắn
Tác dụng chống viêm lợi.
Vitamin A và E
Giúp làm lành và phục hồi các biểu mô khoang miệng.
THÀNH PHẦN KEM KHÔNG CHỨA:
SLES, triclosan, chlorhexidine, saccharinat, peroxit. Hàm lượng flo 1000ppm.
Nhờ có các thành phần độc đáo kem đánh răng SPLAT tuyệt đối an toàn cho sức khỏe.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng chống viêm 54,2%
Tác dụng cầm máu 58,2%
Tác dụng làm sạch 40,3%
BẠN CÓ BIẾT ?
- Gần 95% người lớn trên hành tinh có những dấu hiệu bị viêm lợi.
- Bệnh nha chu ngày càng phát triển là một trong những nguyên nhân khiến rụng răng.
- Những dấu hiệm sớm của bệnh viêm lợi thường gặp ở trẻ nhỏ là chảy máu lợi và mùi khó chịu ở khoang
miệng.
Làm sạch men răng và chăm sóc tốt cho nướu sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
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Kem đánh răng Hương thảo
AROMATHERAPY 100ml
Kem đánh răng dạng gel độc đáo với tinh dầu hoa hồng Amazon, tinh
dầu lavender và tinh dầu cam Bergamot có tác dụng kháng khuẩn
mạnh mẽ và giữ cho hơi thở luôn thơm mát.
Tổ hợp men tự nhiên từ dứa và đu đủ giúp ngăn ngừa sự hình thành
mảng bám răng và giữ sạch men răng. Thành phần Polydon® giúp
răng sạch mảng bám, ngăn ngừa vi khuẩn bám trên men răng.
Chiết xuất hoa violet bảo vệ và chăm sóc nướu khỏe mạnh. Canxi hoạt
tính sinh học củng cố men răng, giúp giảm tình trạng răng nhạy cảm.
Hoàn toàn phù hợp để sử dụng trước khi đi ngủ.
Thành phần kem kết hợp nhiều loại tinh dầu có tác dụng giúp thư giãn
và chống stress, đồng thời bảo vệ lâu dài khỏi vi khuẩn.
Kem đánh răng Hương thảo AROMATHERAPY dành cho răng nhạy
cảm, chăm sóc lợi toàn diện và giữ hơi thở thơm mát.
Hệ thống Sp.White system® tiên tiến
Làm trắng và đánh bóng men răng an toàn.
Canxi hoạt tính sinh học tự nhiên được lấy từ vỏ trứng.
Củng cố men răng hiệu quả, giảm nhạy cảm răng
Tinh dầu hoa hồng Amazon và lavender
Bảo vệ răng khỏi sự hình thành mảng bám và có tác dụng cân bằng
hệ thần kinh
KHÔNG CHỨA: SLES, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa flo
Nhờ có thành phần độc đáo sản phẩm tuyệt đối an toàn với sức khỏe người dùng.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng làm sạch 42,9%
Tác dụng chống viêm 41,8%
Tác dụng chống nhạy cảm răng 46,3%
Tác dụng khử mùi 41,4%
BẠN CẦN BIẾT
Vào ban đêm sẽ tăng nguy cơ xuất hiện và phát triển các bệnh về răng miệng do giảm tiết nước bọt. Các vi
khuẩn gây bệnh được sản sinh ra trong vòng 6-8 giờ khi chúng ta ngủ là nguyên nhân xuất hiện mảng bám
răng và mùi khó chịu vào buổi sáng. Vào ban ngày cơ thể chúng ta có hệ thống làm sạch khoang miệng tự
nhiên, nhưng vào ban đêm chức năng làm việc của hệ thống này suy giảm, và do đó vi khuẩn sẽ sản sinh
mạnh mẽ.
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Kem đánh răng Biocalcium 100ml
Kem đánh răng tổng hợp với thành phần Canxi hoạt tính sinh học từ vỏ
trứng và Hydroxylapatite – chất liệu giúp mô răng chắc khỏe.
Hàm lượng cao các thành phần hoạt tính giúp củng cố men răng và
giảm tình trạng răng nhạy cảm chỉ sau vài ngày sử dụng.
Sự kết hợp của các men tự nhiên từ đu đủ với thành phần Polydon®
giúp ngăn ngừa sự hình thành mảng bám răng và cao răng.
Natri bicacbonat giúp cân bằng độ pH trong khoang miệng và bảo vệ
nướu khỏe mạnh. Hệ thống làm trắng răng tiên tiến Sp. White system®
giúp làm trắng răng và đánh bóng men răng an toàn.
Chuyên dùng cho các trường hợp cần phục hồi men răng và giảm tình
trạng nhạy cảm ở răng.
Canxi tự nhiên giúp chữa lành các vùng răng bị tổn thương do sâu răng
ở giai đoạn đầu.
Men tự nhiên giúp làm bong mảng bám, đồng thời giữ cho hơi thở
thơm mát.
Kem đánh răng Biocalcium chăm sóc răng miệng toàn diện, làm trắng
răng nhẹ nhàng và củng cố men răng chắc khỏe.
Sự kết hợp giữa Hydroxyapatite và Canxi tự nhiên từ vỏ trứng.
Tăng cường tái khoáng hóa men răng. Các hạt Hydroxyapatite – chất
liệu chính của mô răng – có tác dụng như hàn răng, giúp trám các vết
nứt trên bề mặt men răng.
Natri bicacbonat giúp cân bằng độ pH trong khoang miệng, ngăn ngừa
hình thành mảng bám răng và bảo vệ khỏi sâu răng.
Hệ thống làm trắng răng tiên tiến Sp.White system® làm trắng và
đánh bóng men răng an toàn.
KHÔNG CHỨA:
SLES, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa flo
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm tuyệt đối an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LẦM SÀNG
Tác dụng tái khoáng hóa 66,8%
Tác dụng làm sạch 61,4%
Tác dụng chống nhạy cảm 55,4%
Tác dụng làm trắng trong vòng 4 tuần theo bảng màu răng VITAPAN - 1,5
BẠN NÊN BIẾT
Các chất khoáng quan trọng nhất của men răng là: Canxi (33-39%) và Phosphat (16-18%), giúp bảo vệ răng
khỏi tác động của axit gây sâu răng. Tinh thể hydroxyapatit trong các chất này là thành phần cấu tạo chính
của men răng. Sự thiếu hụt canxi trong cơ thể khiến răng bị yếu và gây sâu răng. Ở giai đoạn đầu cơ thể
chúng ta có thể tự phục hồi các tổn thương do sâu răng nếu chúng ta biết chăm sóc răng miệng đúng cách.
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Kem đánh răng Sensitive 100ml
Kem đánh răng làm chắc răng hiệu quả giúp bù chất khoáng cho men
răng và giảm tình trạng răng nhạy cảm.
Hydroxyapatite – là chất liệu chính của men răng, có tác dụng tương
tự như hàn răng, giúp trám các vết nứt trên bề mặt men răng, củng cố
răng chắc khỏe và giảm tình trạng nhạy cảm ở răng.
Tinh dầu hoa cúc xanh và chanh Tây Ban Nha có tác dụng kháng
khuẩn và chống nhạy cảm cho răng, đồng thời giúp giảm tình trạng
chảy máu lợi. Vitamin C, PP, E, có tác dụng chống oxy hóa.
Sự kết hợp của các men tự nhiên từ đu đủ (Papain) với thành phần làm
trắng răng phân tử cao Polydon® giúp loại bỏ mảng bám răng, giúp bề
mặt răng sáng bóng.
Kem đánh răng Sensitive giúp nướu khỏe mạnh và củng cố men răng.
Chuyên dùng cho răng và nướu nhạy cảm.
Hydroxyapatit canxi thâm nhập sâu vào các vùng men răng bị tổn
thương và trám lành chúng, tác dụng tương tự như hàn răng, giúp bề
mặt rẳng phẳng và đủ sức chống lại các tác động của vi khuẩn và axit.
Giúp giảm tình trạng răng nhạy cảm.
Biosol® là chất khử trùng hiệu quả cao, có tác dụng chống viêm.
Sp.White system® là hệ thống tiên tiến giúp làm trắng răng và đánh
bóng men răng an toàn.
KEM ĐÁNH RĂNG KHÔNG CHỨA:
SLES, triclosan, chlorhexidine, paraben, các chất làm trắng hóa học, hương liệu, chất tạo màu tổng hợp
và các chất có nguồn gốc động vật.
Không chứa Flo.
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm tuyệt đối an toàn cho sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng làm sạch – 55%;
Tác dụng chống oxy hoá – 83%;
Tác dụng chống nhạy cảm – 59%
BẠN NÊN BIẾT
Khi men răng bị mòn mỏng sẽ khiến xuất hiện ngày các nhiều các ống ngà với kích thước lớn hơn, nơi xuất
hiện sự kích thích các tế bào thần kinh và do gây ra cảm giác đau buốt răng. Theo thống kê, tại Nga hiện tại
có khoảng 57% người lớn gặp phải tình trạng răng nhạy cảm.
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Kem đánh răng Thảo dược 100 мл
Kem đánh răng dạng gel màu xanh ngọc bích chứa chiết xuất từ các
loài thảo dược và dầu hoa phong lữ giúp chăm sóc hiệu quả cho răng
và nướu. Đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả tình trạng chảy máu chân răng
và viêm loét miệng.
Sự kết hợp của chiết xuất hoa cúc, xô thơm và sơn tra có tác dụng toàn
diện kháng khuẩn, chống viêm và giúp lợi chắc khỏe.
Canxi từ vỏ trứng giúp thúc đẩy quá trình khoáng hóa và củng cố men
răng.
Chiết xuất hắc mai biển với hàm lượng cao các loại vitamin A, C, E
có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Ion florua bảo vệ khỏi sâu răng,
củng cố men răng và giúp chống lại sự tác động của các axit hữu cơ.
Tinh dầu phong lữ - là chất khử trùng tuyệt vời, có đặc tính chống oxy
hóa và kháng khuẩn, đồng thời có tác động nhẹ nhàng đến tâm trạng,
giúp mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu.
Kem đánh răng thảo dược giúp chăm sóc răng miệng toàn diện và bảo
vệ nướu.
Các chiết xuất hoạt tính từ hoa cúc, xô thơm và sơn tra có tác dụng
kháng khuẩn, chống viêm, khử mùi và giúp chữa lành vết thương.
Tinh dầu phong lữ và chiết xuất hắc mai biển Altai có tác dụng kháng
khuẩn và tái sinh ở màng nhầy của khoang miệng.
Canxi lactat kết hợp với ion florua giúp củng cố men răng và bảo vệ
hữu hiệu khỏi sâu răng.
KHÔNG CHỨA:
SLES, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Chứa flo (1000 ppm)
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng cầm máu 66,5%
Tác dụng chống viêm 28,5%
Tác dụng làm sạch 41,3%
BẠN NÊN BIẾT
Các loại tinh dầu tự nhiên và chiết xuất thảo dược không chỉ giúp bảo vệ nướu khỏe mạnh mà còn tốt cho
toàn bộ cơ thể. Đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ của các loại thảo dược giúp giữ hơi thở thơm mát lâu dài,
giúp mô miệng khỏe mạnh, và ngăn ngừa sự hình thành các loại vi khuẩn gây bệnh, giúp cho các vi sinh vật
trong khoang miệng luôn khỏe mạnh.
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Kem đánh răng Trà xanh 100ml
Kem đánh răng với chiết xuất hoạt tính từ trà xanh, xô thơm và hoa
cúc giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn và sự hình thành mảng bám răng suốt
cả ngày.
Ngọc trai tự nhiên chứa canxi và axit amin giúp răng chắc khỏe và nuôi
dưỡng nướu, củng cố men răng khỏi sự xuất hiện của các vi khuẩn
gây sâu răng.
Tinh chất Lavender có tác dụng khử trùng mạnh mẽ và bảo vệ nướu
luôn khỏe mạnh.
Hệ thống tiên tiến Sp. White system® làm trắng răng và đánh bóng
men răng an toàn.
Kem đánh răng hoạt tính sinh học với chiết xuất thực vật tự nhiên giúp
làm trắng răng nhẹ nhàng và bảo vệ khỏi sâu răng.
Sự kết hợp của các chiết xuất xô thơm, hoa cúc và trà xanh có tác dụng
thư giãn và giúp ngăn ngừa viêm nướu.
NGỪA SÂU RĂNG
NƯỚU CHẮC KHỎE
Hệ thống tiên tiến Sp.White system®
Làm trắng răng và đánh bóng men răng an toàn
Ngọc trai tự nhiên – là nguồn cung cấp canxi và axit amin, giúp củng cố
men răng và nuôi dưỡng nướu khỏe mạnh.
Chiết xuất trà xanh, xô thơm và hoa cúc có tác dụng ngừa viêm, đồng
thời làm trắng răng hiệu quả.
KHÔNG CHỨA: SLES, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit.
Không chứa Flo
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm tuyệt đối an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng ngừa sâu răng - 62,5%
Tác dụng chống viêm - 73,4%
Tác dụng cầm máu - 76,9%
Tác dụng làm sạch - 68,9%
BẠN CÓ BIẾT
Sau khi ăn trên răng của chúng ta sẽ luôn bị dính lại thức ăn, vi khuẩn và mảng bám, từ đó sẽ gây sâu răng.
Vi khuẩn khi phân hủy sẽ tạo ra axit phá hủy men răng và gây ra tình trạng răng nhạy cảm. Chính bởi vậy, cần
phải đánh răng sau khi ăn và nên sử dụng các loại kem đánh răng có tác dụng củng cố men răng.
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Kem đánh răng Ultracomplex 100ml
Là loại kem đánh răng đa năng giúp chăm sóc nhẹ nhàng các bệnh
của răng nhạy cảm và chăm sóc nướu khỏe mạnh, giúp hơi thở luôn
thơm mát.
Canxi hoạt tính sinh học từ vỏ trứng kết hợp với Hydroxylapatite giúp
củng cố men răng chắc khỏe, loại bỏ các nguyên nhân gây ra tình trạng
răng nhạy cảm. Sự kết hợp của các men tự nhiên từ đu đủ với thành
phần Polydon® giúp làm bong mảng bám răng, làm sạch răng hiệu quả
và giữ hơi thở thơm mát dài lâu.
Ion kẽm giúp chắc lợi và chống viêm.
Kem đánh răng Ultracomplex giúp chăm sóc răng miệng toàn diện và
làm trắng răng nhẹ nhàng. Dùng cho răng và nướu nhạy cảm.
Hệ thống tiên tiến Sp.White system®

làm trắng răng và đánh bóng

men răng an toàn.
Canxi Hydroxylapatite thâm nhập sâu vào những vùng men răng bị tổn
thương và chữa lành tổn thương, tác dụng tương tự như hàn răng,
giúp bề mặt răng trơn mượt, đồng thời không bị vi khuẩn và axit gây
hại. Giảm tình trạng răng nhạy cảm.
Chiết xuất từ tinh dầu hoa cúc có tác dụng thư giãn và chống viêm
nướu.
KHÔNG CHỨA:
SLES, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa flo
Nhờ có thành phần độc đáo sản phẩm tuyệt đối an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng tái khoáng hóa 20%
Tác dụng cầm máu 50,2%
Tác dụng chống viêm 27,5%
Tác dụng làm sạch 44,4%
BẠN CẦN BIẾT
Cứ 5 người trên thế giới thì có 1 người gặp phải tình trạng răng nhạy cảm. Tại Nga con số này chiếm tới 62%
dân số ở độ tuổi trưởng thành. Tình trạng này thường gặp phải khi bạn ăn hoặc uống đồ quá lạnh, quá nóng,
quá chua, quá ngọt, hoặc cả khi bạn đánh răng. Nguyên nhân gây ra tình trạng này do nghiến răng, do viêm
mô lợi, do hậu quả của các quá trình điều trị nha khoa, do sự mài mòn răng bất thường, do ăn uống quá nhiều
đồ chua, sử dụng bàn chải đánh răng kém chất lượng và các loại kem đánh răng có tình mài mòn cao, men
răng bị mài mòn do chải răng không đúng cách.
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Kem đánh răng White Plus
làm trắng răng 100ml
Kem đánh răng tổng hợp hiệu quả cao với hệ thống tiên tiến Sp.White
system® làm trắng răng an toàn, nhờ đó thích hợp cho cả răng nhạy
cảm.
Các hạt tròn đánh bóng răng kết hợp với thành phần Polydon® và các
men tự nhiên từ đu đủ giúp làm sáng men răng 1 cách rõ rệt, làm bong
mảng bám răng ở cả những vị trí khó nhất và giúp bề mặt răng phẳng
mượt, tăng cường tác dụng làm trắng, giữ trắng răng lâu dài.
Ion Kali giúp giảm tình trạng nhạy cảm ở răng. Các thành phần kháng
khuẩn tự nhiên giúp ngăn ngừa hình thành mảng bám răng và giữ hơi
thở luôn thơm mát.
Ion Florua bảo vệ hiệu quả khỏi sâu răng.
Rất thích hợp cho người nghiện café, trà và những người hút thuốc.
Tác dụng làm trắng – 1.5 trong vòng 4 tuần sử dụng.
LÀM TRẮNG RĂNG HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI HÚT THUỐC
Hệ thống tiên tiến Sp.White system® làm trắng và đánh bóng men răng
an toàn.
Natri triphosphat kết hợp với thành phần Polydon®. hoạt tính cao giúp
làm bong mảng bám răng. Ion Kali giảm tình trạng nhạy cảm răng hiệu
quả.
KHÔNG CHỨA:
SLES, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa flo (1000 ppm)
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm tuyệt đối an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng làm trắng trong vòng 4 tuần theo bảng VITAPAN – mức 1,5
Tác dụng làm sạch 50%
Tác dụng tái khoáng hóa 40%
Tác dụng cầm máu 50,2%
BẠN NÊN BIẾT
Hiện nay việc làm trắng răng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng nhiều nha sỹ luôn khuyên bệnh nhân
không nên sử dụng các sản phẩm làm trắng răng chỉ có hiệu quả tạm thời, vì các phương pháp làm trắng này
có thể gây hại cho men răng. Để làm trắng răng 1 cách tự nhiên bạn nên chọn các loại kem làm trắng răng
chuyên biệt mà không gây tổn hại đến men răng.
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Special
Kem đánh răng BLACKWOOD 75ml
Tác dụng làm trắng răng mạnh mẽ và cân bằng độ pH trong khoang
miệng.
Kem đánh răng đen hoạt tính cao được sáng tạo dành riêng cho những
người luôn muốn giữ hơi thở thơm mát tối đa, hàm răng chắc khỏe,
trắng bóng tự nhiên và tác dụng kháng khuẩn.
Chiết xuất quả bách xù và tổ hợp các thành phần hoạt tính giúp bảo vệ
hoàn toàn khỏi vi khuẩn và sự hình thành mảng bám răng. Chất khử
trùng hiệu quả cao Biosol giúp ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi và giúp
nướu chắc khỏe.
Than bạch dương vùng Careli có tác dụng làm trắng răng, hấp thụ mùi
khó chịu và các chất cặn bã, chính thành phần này đã tạo nên màu đen
bóng độc đáo của kem.
Kem đánh răng Blackwood giúp làm trắng răng an toàn và hiệu quả,
ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và giữ hơi thở thơm mát, bảo vệ
hiệu quả khỏi sự hình thành cao răng và cân bằng độ pH của nước bọt.
Kem có hương thơm của bách xù.
BẢO VỆ MẠNH MẼ KHỎI VI KHUẨN
HƠI THỞ THƠM MÁT
LÀM TRẮNG RĂNG CHUYÊN SÂU
Than bạch dương – làm trắng men răng và khử mùi khó chịu trong
miệng.

KHÔNG CHỨA:
SLS, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa Flo
Nhờ có thành phần độc đáo sản phẩm an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng làm trắng trong vòng 4 tuần – mức 2 theo bảng VITAPAN
Tác dụng chống viêm - 93,8%
Tác dụng cầm máu - 70,6%
Tác dụng làm sạch - 97,3%
BẠN CÓ BIẾT
Men răng chắc khỏe có màu trong, gần giống với màu tự nhiên của ngà voi. Tình trạng răng xỉn màu thường
xảy ra xuất hiện mảng bám răng, do tác động cơ học mạnh, do hiện tượng khử khoáng men răng và sự hình
thành của các vết đốm răng. Răng khi bị như vậy cần phải được đặc trị và nên phòng ngừa xảy ra tình trạng
này.
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Kem đánh răng EXTREME WHITE 75ml
Làm trắng răng hiệu quả đạt mức độ 2 ngay tại nhà.
Kem đánh răng làm trắng răng tiên tiến với thành phần chứa các hạt
Carbamide peroxide và hệ thống làm trắng răng độc đáo Sp.White
system® chuyên giúp làm trắng men răng nhẹ nhàng trong vòng 4-6
tuần sử dụng.
Tác dụng làm trắng răng chuyên sâu đạt được còn nhờ vào hàm lượng
các men tự nhiên trong kem, giúp làm bong mảng bám răng, các hạt
Carbamide peroxide độc đáo dạng tròn giúp đánh bóng men răng. Ion
Florua bảo vệ hiệu quả khỏi sâu răng.
Khuyên nên sử dụng luân phiên các loại kem đánh răng có tác dụng
củng cố men răng (ví dụ như kem đánh răng Splat Professional
Biocalcium Splat Special Siberry) để phòng ngừa tình trạng răng nhạy
cảm.
Để đạt hiệu quả làm trắng răng tốt nhất, khuyên không nên ăn, uống
trong vòng 20 phút sau khi đánh răng.
LÀM TRẮNG CHUYÊN SÂU
Đu đủ - giúp làm bong mảng bám răng, làm sáng men răng.
Hạt Carbamide peroxide – xóa mờ các vết nám răng, làm sạch răng.
Polidon® - ngăn ngừa hình thành mảng bám và cao răng

KHÔNG CHỨA: SLS, triclosan, chlorhexidine, saccharinat
Chứa flo (500 ppm)
Nhờ có thành phần độc đáo kem đánh răng SPLAT an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG:
Tác dụng làm trắng – mức 2 theo bảng VITAPAN
Tác dụng làm sạch - 66%
Tác dụng tái khoáng hóa - 17%
Tác dụng chống viêm - 26%
Tác dụng cầm máu - 63%
BẠN CÓ BIẾT
Các phương pháp làm trắng răng chuyên nghiệp đều có những chống chỉ định, trong khi đó việc sử dụng
kem đánh răng làm trắng răng lại tiết kiệm hơn nhiều. Thành phần của kem đánh răng EXTREME WHITE сó
chứa chất làm trắng Carbamide peroxide với lượng tinh chất tối thiểu (dưới 0.1%). Bởi vậy, ngay tại nhà bạn
vẫn có thể làm trắng răng 1 cách dễ dàng.
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Kem đánh răng GINGER 75ml
Kem đánh răng ấm áp có tác dụng làm ấm và chăm sóc toàn diện
khoang miệng.
Dầu rễ gừng có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu trong khoang miệng
và chăm sóc nướu khỏe mạnh.
Kẽm gluconat có tác dụng làm se khít và kháng khuẩn, kết hợp với
chiết xuất quả hắc mai biển giúp ngăn ngừa viêm loét miệng. Tổ hợp
bao gồm các men tự nhiên từ đu đủ, chất khử trùng tự nhiên Thymol
và thành phần Polydon® giúp làm bong mảng bám răng, loại bỏ các vết
bẩn bám trên bề mặt răng và giữ hơi thở thơm mát dài lâu.
Kem đánh răng Ginger ngăn ngừa hiệu quả viêm loét miệng, bảo vệ
khỏi sự hình thành mảng bám răng và mùi khó chịu trong miệng.
Kem có vị gừng cay thơm.
HƠI THỞ THƠM MÁT
NƯỚU CHẮC KHỎE
Polyphenol thymol giúp ngăn ngừa viêm loét miệng hiệu quả
Chiết xuất hắc mai biển và kẽm gluconat giúp chăm sóc nướu khỏe
mạnh.
Polydon® và muối axit amin giúp bảo vệ khỏi sự hình thành mảng bám
răng và hơi thở có mùi khó chịu

KHÔNG CHỨA:
SLS, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit.
Không chứa Flo
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng làm sạch - 71,4%
Tác dụng chống viêm - 59,3%
Tác dụng cầm máu - 49,8%
Tác dụng làm trắng trong vòng 2 tuần – mức 1 theo bảng VITAPAN
Tác dụng khử mùi 32,1%
BẠN CÓ BIẾT
Tinh dầu từ rễ gừng có vị cay thơm có tác dụng xua tan mệt mỏi, tăng sức quyến rũ, tự tin hơn trong giao
tiếp. Theo truyền thuyết, dưới thời vua Arthur, trước mỗi trận chiến các hiệp sỹ đều uống nước gừng để giữ
cho tinh thần sảng khoái và sáng suốt.
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Kem đánh răng GOLD 75ml
Chăm sóc răng miệng toàn diện
Kem đánh răng đắt giá đầu tiên với vàng, chiết xuất kim cương và sữa
ong chúa, được sáng tạo chuyên biệt để chăm sóc nụ cười của bạn
luôn xinh đẹp.
Thành phần hoạt tính tự nhiên giúp làm sáng răng hiệu quả và an toàn,
đồng thời đánh bóng và củng cố men răng chắc khỏe, bảo vệ khỏi sâu
răng và ngăn ngừa sự hình thành mảng bám răng, cũng như chăm sóc
nướu khỏe mạnh.
Canxi từ vỏ trứng giúp củng cố men răng hiệu quả. Men tự nhiên từ đu
đủ giúp làm bong mảng bám răng, giúp men răng sáng đẹp. Thymol
và chiết xuất hạt nho giúp duy trì hệ miễn dịch của khoang miệng.
Chiết xuất kim cương từ bột kim cương được đưa vào 1 loại dung dịch
chuyên biệt có tác dụng kháng khuẩn.
CHĂM SÓC TOÀN DIỆN
BẢO VỆ KHỎI SÂU RĂNG
LÀM TRẮNG RĂNG HIỆU QUẢ VÀ AN TOÀN
Canxi từ vỏ trứng giúp tái khoảng hóa men răng và có đặc tính sinh
khả dụng cao.
Tổ hợp men từ đu đủ và các chất mài mòn nhẹ giúp làm trắng răng và
đánh bóng men răng.
Chiết xuất hạt nho đỏ và sữa ong chúa giúp nướu khỏe mạnh.

KHÔNG CHỨA:
SLS, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa Flo
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng làm trắng trong vòng 2 tuần– mức 1 theo bảng VITAPAN
Tác dụng làm sạch - 76%
Tác dụng chống viêm - 47,3%
Tác dụng cầm máu - 55,2%
Tác dụng ngừa sâu răng - 54,8%
BẠN CÓ BIẾT
Thành phần sữa ong chúa với sự kết hợp 1 cách cân bằng các vi chất kích thích sinh học giúp tăng cường
chức năng tái sinh của cơ thể một cách tự nhiên. Vàng có tác dụng tái sinh và diệt khuẩn. Người ta cho rằng,
ngậm 1 mẩu nhỏ trong miệng giúp ngăn ngừa các bệnh về họng và giúp hơi thở có mùi dễ chịu.
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Kem đánh răng LOVE 75ml
Kem đánh răng màu đỏ tươi lấp lánh chứa chiết xuất hạt tía tô độc đáo,
có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn, ngăn ngừa sự phát triển của
các vi khuẩn gây sâu răng. Các hạt dạng tròn giúp đánh bóng men răng
an toàn và hiệu quả, giúp bề mặt răng trơn mịn và sáng bóng.
Disaccarit tự nhiên giúp giữ hơi thở thơm mát, ngăn ngừa sự hình
thành các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi là nguyên nhân gây ra mùi
khó chịu trong miệng.
Nhờ có thành phần chứa chiết xuất từ vỏ cây cam thảo có tính khử
trùng mạnh mẽ, kem đánh răng giúp bảo vệ hiệu quả khỏi virut Herpes
simplex.
Công ty SPLAT hợp tác với khoa sinh thái học của Trường đại học các
dân tộc Nga tiến hành 1 cuộc thử nghiệm đặc biệt, kết quả đạt được tới
80% người sử dụng nhận thấy kem đánh răng LOVE có tác dụng tích
cực đến tâm trạng và cảm xúc của con người. Dựa trên thử nghiệm
này, có thể thấy rằng kem đánh răng Splat LOVE giúp tăng cường
Endorphin – hormon hạnh phúc – trong máu.
Kem đánh răng có màu đỏ rực rỡ mang đến cho bạn cảm giác thật dễ
chịu!
TÁC DỤNG CHỐNG VIRUT
HƠI THỞ THƠM MÁT
LÀM TRẮNG RĂNG AN TOÀN HIỆU QUẢ
Dipotassium Glycyrrhizate – thành phần hoạt tính từ rễ cây cam thảo,
có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, ngừa sâu răng và bảo vệ hiệu
quả khỏi virut Herpes simplex.
Các hạt mài mòn dạng tròn làm sạch và đánh bóng men răng hiệu quả
mà không hề gây tổn thương nào cho men răng.
Chiết xuất hạt tía tô – ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật gây
sâu răng
KHÔNG CHỨA:
SLS, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa flo.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng khử mùi 57,9%
Tác dụng làm sạch 73,8%
Tác dụng ngừa sâu răng 61,2%
Tác dụng chống viêm 72,9%
Tác dụng cầm máu 82%
Tác dụng làm trắng – mức 1 theo bảng VITAPAN
BẠN CÓ BIẾT
Trong khoang miệng con người có rất nhiều các loại vi sinh vật gây bệnh có hại cho men răng và gây ra mùi
khó chịu. Chiết xuất hạt tía tô nhật bản giúp cân bằng vi khuẩn khoang miệng nhờ chứa lượng lớn các thành
phần hoạt tính có đặc tính kháng khuẩn. Người Nhật ăn cá sống với lá tía tô để giúp khử trùng.
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Kem đánh răng MAGNOLIA (Mộc lan) 75ml
Kem đánh răng làm trắng răng với độ mài mòn thấp thích hợp để sử
dụng hàng ngày chăm sóc hiệu quả cho răng nhạy cảm: bảo vệ và làm
trắng men răng an toàn, ngăn ngừa hiệu quả sự hình thành mảng bám
răng và cao răng, giữ hơi thở thơm mát lâu dài.
Nhờ đặc tính của các axit amin tự nhiên kem có tác dụng làm trắng
răng rõ rệt và dễ dàng loại bỏ những vết bám trên men răng.
Chiết xuất vỏ cây mộc lan giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn gây sâu răng
Streptococcus mutans và loại bỏ mùi hơi thở khó chịu, giúp bạn tự tin
hơn. Chất khử trùng tự nhiên Thymol, tinh dầu hương thảo và chiết
xuất vỏ cam thảo giúp nướu khỏe mạnh.
Tinh dầu hương thảo là chất bảo quản tự nhiên, kết hợp với chiết xuất
cỏ mật giúp phòng ngừa viêm loét miệng, kích thích tuần hoàn máu và
chăm sóc nướu khỏe mạnh.
Bột ngọc trai vàng biển Venezuela, chiết xuất hoa xoan trắng, chiết
xuất nha đam và lá hương nhu giúp kem có màu hồng tinh tế.
Không chứa chất tạo màu tổng hợp và chất bảo quản.
NGỪA SÂU RĂNG
LÀM TRẮNG RĂNG AN TOÀN
DÀNH CHO RĂNG VÀ NƯỚU NHẠY CẢM
Muối axit amin – làm trắng men răng an toàn và ngăn ngừa hình thành
mảng bám răng
Thymol và tinh dầu hương thảo – giữ hơi thở thơm mát
Chiết xuất vỏ mộc lan – bảo vệ khỏi vi khuẩn gây sâu răng và ngăn
ngừa sự hình thành mảng bám răng.

KHÔNG CHỨA:
SLS, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa chất tạo màu và các chất bảo quản tổng
hợp. Không chứa Flo
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm an toàn với sức khỏe con người.
BẠN CÓ BIẾT
Có không ít truyền thuyết về loài mộc lan, đặc biệt là ở Trung Quốc và Nhật Bản. Mộc lan là biểu tượng cho
sự thanh cao, dịu dàng và lòng tự trọng. Mùi hương mộc lan giúp tạo nên không khí như lễ hội, giúp tinh thần
thoải mái, sảng khoái và tự tin. Mộc lan có thể giúp bạn trân trọng bản thân mình và tránh xa khỏi sự trầm
cảm.
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Kem đánh răng ORGANIC 75ml
Kem đánh răng giúp răng chắc khỏe được sáng tạo nên để chăm sóc
đặc biệt cho răng nhạy cảm. Thành phần có chứa Gel nha đam tự
nhiên ALOE VERA giúp nướu khỏe mạnh và ngăn ngừa viêm loét
miệng.
Canxi từ vỏ trứng giúp củng cố men răng chắc khỏe. Tinh dầu trà xanh
là thành phần kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa chảy máu chân
răng và giảm hình thành mảng bám răng. Men tự nhiên từ du đủ giúp
làm bong mảng bám răng hiệu quả và an toàn.
Được khuyên dùng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú.
Được sản xuất từ nước cất.
NƯỚU KHỎE MẠNH
DÀNH CHO PHỤ NỮ MANG THAI
MEN RĂNG CHẮC KHỎE
Gel ALOE VERA – tác dụng chống viêm
Tinh dầu trà xanh – bảo vệ hiệu quả khỏi vi khuẩn
Chitosan – giúp hình thành lớp màng bảo vệ và dưỡng ẩm các mô
mềm của khoang miệng.

KHÔNG CHỨA:
SLS, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Không chứa Flo.
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm tuyệt đối an toàn với con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng tái khoáng hóa - 70%
Tác dụng chống nhạy cảm - 75,5%
Tác dụng chống viêm - 68,1%
Tác dụng ngăn ngừa chảy máu - 75,1%
Tác dụng làm sạch - 68,5%
BẠN CÓ BIẾT
Sự phát triển của thai nhi phụ thuộc trực tiếp vào tình trạng sức khỏe của người mẹ, và bất kỳ loại viêm nhiễm
nào, trong đó có viêm khoang miệng có thể gây ra những tác hại cho em bé. Ở tuần 7-13 là giai đoạn hình
thành mô xương của bé, cơ thể người mẹ cần chia sẻ canxi với bé. Việc chăm sóc răng miệng hàng ngày
cũng đặc biệt quan trọng trong thời kỳ mang thai: sự thay đổi hormone có thể dân đến viêm nướu và chảy
máu chân răng ở người mẹ. Kem đánh răng chuyên dành cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong giai đoạn
nghén sẽ giúp cân bằng chất trong cơ thể người mẹ.
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Kem đánh răng SEA MINERALS 75ml
Kem đánh răng làm trắng răng – đá gel tươi mát từ biển cả giàu chất
khoáng và tảo biển chuyên làm trắng răng hiệu quả cao, củng cố men
răng chắc khỏe và tái khoáng hóa men răng.
Các thành phần khoáng biển kết hợp với Hydroxyapatit là chất liệu giúp
mô răng cứng cáp, vững chắc, giúp phục hồi và củng cố men răng,
ngăn ngừa sâu răng. Thành phần đặc biệt Polydon® giúp làm bong
mảng bám nhẹ nhàng và ngăn ngừa sự hình thành cao răng.
Kem giúp làm trắng răng an toàn và hiệu quả, giúp bề mặt răng trơn
mịn, sáng bóng và sạch sẽ.
Chiết xuất tự nhiên từ các loài tảo biển (tảo xoắn và tảo nâu) giúp chăm
sóc nướu khỏe mạnh và tác động có lợi đến các mô mềm của khoang
miệng.
NGỪA SÂU RĂNG
CỦNG CỐ MEN RĂNG CHẮC KHỎE
Khoáng biển – phục hồi và củng cố các mô cứng của răng
Các hạt hydroxyapatit – thâm nhập sâu vào các vùng men răng bị tổn
thương và hàn gắn lại, giúp bề mặt răng trơn mịn và tăng khả năng
chống lại vi khuẩn và các axit. Giảm tình trạng nhạy cảm răng.
Chiết xuất tảo xoắn – tăng cường quá trình trao đổi trong các mô của
khoang miệng.

KHÔNG CHỨA:
SLS, triclosan, chlorhexidin, saccharinat, peroxit. Сhứa Flo (500ppm).
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Tác dụng làm sạch - 64,7%
Tác dụng chống viêm - 68,6%
Tác dụng cầm máu - 63,9%
Tác dụng chống nhạy cảm - 65,4%
Tác dụng làm trắng tròng vòng 4 tuần – mức 2 theo bảng VITAPAN
BẠN CÓ BIẾT
Đa số mọi người đều gặp phải tình trạng sâu răng, làm tổn thương men răng. Để phục hồi men răng bị tổn
thương cần các chất có chức năng tái khoáng hóa, trong đó bao gồm có hợp chất canxi và photpho.
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For Children
Baby
Kem đánh răng vị Táo và chuối 40ml
APPLE - BANANA – NGỪA SÂU RĂNG HIỆU QUẢ VÀ CỦNG CỐ
MEN RĂNG CHẮC KHỎE
TỰ NHIÊN, AN TOÀN, HIỆU QUẢ, VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG DÀNH CHO NHỮNG
TRẺ NHỎ NHẤT
Kem đánh răng dòng SPLAT Baby – hiệu quả, 99,3% thành phần tự nhiên và an
toàn khi nuốt phải, bảo vệ răng toàn diện khỏi sâu răng, củng cố men răng, bảo
vệ nướu và giúp giảm nhạy cảm trong quá trình mọc răng của bé. Kem đánh răng
trẻ em không chứa Flo, hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng. Cơ chế làm sạch
răng nhẹ nhàng và độc đáo dựa trên những thành phần gần gũi với men răng
(dicalcium phosphate dihydrate) làm bong mảng bám răng và làm sạch men răng
của trẻ mà không hề gây ra tác hại nào. Chiết xuất cam thảo trong thành phần tổ
hợp
LUCTATOL® giúp ngăn ngừa đến 96% sự xuất hiện trở lại của các mảng bám
răng.
Tác dụng của sản phẩm đã được chúng mình trên cơ sở các thử nghiệm lâm sàng
rộng rãi, hiệu quả cao của hệ thống LUCTATOL® đã được chứng minh tại Nhật.
Được cấp bằng bảo hộ.
Bàn chải xỏ ngón silicon bên trong hộp.
KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG
NGỪA SÂU RĂNG
NƯỚU KHỎE MẠNH
AN TOÀN KHI NUỐT
Hệ thống ngừa sâu răng tiên tiến LUCTATOL®: sự kết hợp của chiết xuất vỏ cam
thảo nhật bản và men sữa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở thơm
mát và làm giảm sự hình thành mảng bám răng. Giảm nguy cơ sâu răng đến 96%.
L-Arginine: trong thành phần chứa L-Arginine, gel nha đam và các chiết xuất thực
vật hoa cúc, cúc Xuxi, cỏ thi, nam việt quất, xương rồng giúp giảm nhạy cảm ở lợi
khi trẻ mọc răng, đồng thời có tác dụng chống viêm.
Hydroxyapatite canxi (HAP) – một loại khoáng chất có thành phần tương tự với
men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.

KHÔNG CHỨA:
Bạc hà, flo, paraben, SLS, chế phẩm từ dầu và chất gây dị ứng. Không chứa flo.
100% an toàn khi nuốt. Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 37,3%
Hiệu quả chống viêm + 66,3%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 36,2%
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một bệnh truyền nhiễm, có thể lây truyền từ bố mẹ sang con qua đường nước bọt. Vi khuẩn Streptococcus mutans
là nguyên nhân chính gây sâu răng, chúng tạo ra các axit gây tổn hại cho men răng. Răng sữa chắc khỏe là nền tảng để hình thành
răng vĩnh viễn chắc khỏe. Bởi vậy, cần chăm sóc và vệ sinh răng miệng cho bé đúng cách ngay từ khi mới sinh. Cần giám sát bé
trong quá trình đánh răng cho đến lúc bé 9 tuổi, cần đảm bảo làm sạch men răng. Không nên cho trẻ ăn uống các chất có đường,
thay thế bằng các loại hoa quả khô, và hoa quả tươi theo mùa. Trẻ nhỏ còn chưa biết nhổ nước khi đánh răng, vì vậy các loại kem
đánh răng cho trẻ cần đảm bảo an toàn khi nuốt. Kem đánh răng cho trẻ em không được chứa flo.
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Kem đánh răng Vanilla 40ml
VANILLA – NGỪA SÂU RĂNG HIỆU QUẢ VÀ HỖ TRỢ QUÁ
TRÌNH MỌC RĂNG CỦA BÉ.
TỰ NHIÊN, AN TOÀN, HIỆU QUẢ, VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG DÀNH CHO
NHỮNG TRẺ NHỎ NHẤT
Kem đánh răng dòng SPLAT Baby – hiệu quả, 99,3% thành phần tự nhiên và an
toàn khi nuốt phải, bảo vệ răng toàn diện khỏi sâu răng, củng cố men răng, bảo
vệ nướu và giúp giảm nhạy cảm trong quá trình mọc răng của bé. Kem đánh răng
trẻ em không chứa Flo, hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng. Cơ chế làm
sạch răng nhẹ nhàng và độc đáo dựa trên những thành phần gần gũi với men
răng (dicalcium phosphate dihydrate) làm bong mảng bám răng và làm sạch men
răng của trẻ mà không hề gây ra tác hại nào. Chiết xuất cam thảo trong thành
phần tổ hợp
LUCTATOL® giúp ngăn ngừa đến 96% sự xuất hiện trở lại của các mảng bám
răng.
Tác dụng của sản phẩm đã được chúng mình trên cơ sở các thử nghiệm lâm
sàng rộng rãi, hiệu quả cao của hệ thống LUCTATOL® đã được chứng minh tại
Nhật. Được cấp bằng bảo hộ.
Bàn chải xỏ ngón silicon bên trong hộp.
KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG
NGỪA SÂU RĂNG
NƯỚU KHỎE MẠNH
AN TOÀN KHI NUỐT
Hệ thống ngừa sâu răng tiên tiến LUCTATOL®: sự kết hợp của chiết xuất vỏ
cam thảo nhật bản và men sữa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở
thơm mát và làm giảm sự hình thành mảng bám răng. Giảm nguy cơ sâu răng
đến 96%.
L-Arginine: trong thành phần chứa L-Arginine, gel nha đam và các chiết xuất thực
vật hoa cúc, cúc Xuxi, cỏ thi, nam việt quất, xương rồng giúp giảm nhạy cảm ở
lợi khi trẻ mọc răng, đồng thời có tác dụng chống viêm.

KHÔNG CHỨA:
Bạc hà, flo, paraben, SLS, chế phẩm từ dầu và chất gây dị ứng.
Không chứa flo
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 18,4%
Hiệu quả chống viêm + 77,2%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 36,1%
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một bệnh truyền nhiễm, có thể lây truyền từ bố mẹ sang con qua đường nước bọt. Vi khuẩn
Streptococcus mutans là nguyên nhân chính gây sâu răng, chúng tạo ra các axit gây tổn hại cho men răng. Răng sữa
chắc khỏe là nền tảng để hình thành răng vĩnh viễn chắc khỏe. Bởi vậy, cần chăm sóc và vệ sinh răng miệng cho bé
đúng cách ngay từ khi mới sinh. Cần giám sát bé trong quá trình đánh răng cho đến lúc bé 9 tuổi, cần đảm bảo làm
sạch men răng. Không nên cho trẻ ăn uống các chất có đường, thay thế bằng các loại hoa quả khô, và hoa quả tươi
theo mùa. Trẻ nhỏ còn chưa biết nhổ nước khi đánh răng, vì vậy các loại kem đánh răng cho trẻ cần đảm bảo an toàn
khi nuốt. Kem đánh răng cho trẻ em không được chứa flo.
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Junior
Kem đánh răng hương vị Bubble Gum 73g
Hiệu quả, 98% thành phần tự nhiên và an toàn, ngừa sâu răng, củng cố
men răng chắc khỏe và bảo vệ nướu.
Hệ thống LUCTATOL® độc đáo đã được cấp bằng sáng chế với thành phần
chiết xuất cam thảo Nhật Bản giúp giảm đến 96% sự hình thành mảng bám
răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng khỏi bị sâu răng. Hiệu
quả đã được chứng minh lâm sàng.
Canxi Hydroxyapatit (HAP) - một loại khoáng chất có thành phần tương tự
với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.
Gel nha đam, chiết xuất vỏ mộc lan, nam việt quất, lựu, vitamin A và E có
đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.
NGỪA SÂU RĂNG
NƯỚU CHẮC KHỎE
CỦNG CỐ MEN RĂNG
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® với thành phần chiết xuất cam thảo Nhật
Bản và các men sữa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở thơm
mát và ngăn ngừa hình thành mảng bám răng. Giảm đến 96% sự hình
thành mảng bám răng và nguy cơ gây sâu răng.
Hydroxyapatite canxi (nHap) - một loại khoáng chất có thành phần tương tự
với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.
KHÔNG CHỨA:
Paraben, SLES, chất mài mòn, triclosan, chlorhexidine, chất tạo màu và tạo mùi tổng hợp,
chế phẩm từ dầu.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 25%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 32,4%
Hiệu quả chống viêm + 37,9%
Hiệu quả làm sạch + 41,5%
Hiệu quả chống oxy hóa +83,3%
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một bệnh truyền nhiễm, có thể lây truyền từ bố mẹ sang con qua đường nước bọt. Vi khuẩn
Streptococcus mutans là nguyên nhân chính gây sâu răng, chúng tạo ra các axit gây tổn hại cho men răng.
Răng sữa chắc khỏe là nền tảng để hình thành răng vĩnh viễn chắc khỏe. Bởi vậy, cần chăm sóc và vệ sinh
răng miệng cho bé đúng cách ngay từ khi mới sinh. Cần giám sát bé trong quá trình đánh răng cho đến lúc
bé 9 tuổi, cần đảm bảo làm sạch men răng. Không nên cho trẻ ăn uống các chất có đường, thay thế bằng
các loại hoa quả khô, và hoa quả tươi theo mùa. Trẻ nhỏ còn chưa biết nhổ nước khi đánh răng, vì vậy các
loại kem đánh răng cho trẻ cần đảm bảo an toàn khi nuốt. Kem đánh răng cho trẻ em không được chứa flo.
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Kem đánh răng hương vị Caramel pear 73g
Hiệu quả, 98% thành phần tự nhiên và an toàn, ngừa sâu răng, củng cố men
răng chắc khỏe và bảo vệ nướu.
Hệ thống LUCTATOL® độc đáo đã được cấp bằng sáng chế với thành phần
chiết xuất cam thảo Nhật Bản giúp giảm đến 96% sự hình thành mảng bám
răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng khỏi bị sâu răng. Hiệu
quả đã được chứng minh lâm sàng.
Canxi Hydroxyapatit (HAP) - một loại khoáng chất có thành phần tương tự
với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.
Gel nha đam, chiết xuất vỏ mộc lan, nam việt quất, lựu, vitamin A và E có đặc
tính chống oxy hóa và chống viêm.
NGỪA SÂU RĂNG
NƯỚU CHẮC KHỎE
CỦNG CỐ MEN RĂNG
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® với thành phần chiết xuất cam thảo Nhật Bản
và các men sữa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở thơm mát và
ngăn ngừa hình thành mảng bám răng. Giảm đến 96% sự hình thành mảng
bám răng và nguy cơ gây sâu răng.
Hydroxyapatite canxi (nHap) - một loại khoáng chất có thành phần tương tự
với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.

KHÔNG CHỨA:
Paraben, SLES, chất mài mòn, triclosan, chlorhexidine, chất tạo màu và tạo mùi tổng hợp,
chế phẩm từ dầu.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 22,2%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 26,1%
Hiệu quả chống viêm + 37,6%
Hiệu quả làm sạch + 42%
Hiệu quả chống oxy hóa +78,8%
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một bệnh truyền nhiễm, có thể lây truyền từ bố mẹ sang con qua đường nước bọt. Vi khuẩn
Streptococcus mutans là nguyên nhân chính gây sâu răng, chúng tạo ra các axit gây tổn hại cho men răng.
Răng sữa chắc khỏe là nền tảng để hình thành răng vĩnh viễn chắc khỏe. Bởi vậy, cần chăm sóc và vệ sinh
răng miệng cho bé đúng cách ngay từ khi mới sinh. Cần giám sát bé trong quá trình đánh răng cho đến lúc
bé 9 tuổi, cần đảm bảo làm sạch men răng. Không nên cho trẻ ăn uống các chất có đường, thay thế bằng
các loại hoa quả khô, và hoa quả tươi theo mùa. Trẻ nhỏ còn chưa biết nhổ nước khi đánh răng, vì vậy các
loại kem đánh răng cho trẻ cần đảm bảo an toàn khi nuốt. Kem đánh răng cho trẻ em không được chứa flo.
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Kem đánh răng hương vị Cocktail hoa quả
rừng 73g
Hiệu quả, 98% thành phần tự nhiên và an toàn, ngừa sâu răng, củng cố
men răng chắc khỏe và bảo vệ nướu.
Hệ thống LUCTATOL® độc đáo đã được cấp bằng sáng chế với thành
phần chiết xuất cam thảo Nhật Bản giúp giảm đến 96% sự hình thành
mảng bám răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng khỏi bị sâu
răng. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng.
Canxi Hydroxyapatit (HAP) - một loại khoáng chất có thành phần tương tự
với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.
Gel nha đam, chiết xuất vỏ mộc lan, nam việt quất, lựu, vitamin A và E có
đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.
NGỪA SÂU RĂNG
NƯỚU CHẮC KHỎE
CỦNG CỐ MEN RĂNG
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® với thành phần chiết xuất cam thảo Nhật
Bản và các men sữa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở thơm
mát và ngăn ngừa hình thành mảng bám răng. Giảm đến 96% sự hình
thành mảng bám răng và nguy cơ gây sâu răng.
Hydroxyapatite canxi (nHap) - một loại khoáng chất có thành phần tương
tự với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.
KHÔNG CHỨA:
Paraben, SLES, chất mài mòn, triclosan, chlorhexidine, chất tạo màu và tạo mùi tổng hợp,
chế phẩm từ dầu.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 20,3%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 23,7%
Hiệu quả chống viêm + 37,3%
Hiệu quả làm sạch + 43%
Hiệu quả chống oxy hóa +86,3%
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một bệnh truyền nhiễm, có thể lây truyền từ bố mẹ sang con qua đường nước bọt. Vi khuẩn
Streptococcus mutans là nguyên nhân chính gây sâu răng, chúng tạo ra các axit gây tổn hại cho men răng.
Răng sữa chắc khỏe là nền tảng để hình thành răng vĩnh viễn chắc khỏe. Bởi vậy, cần chăm sóc và vệ sinh
răng miệng cho bé đúng cách ngay từ khi mới sinh. Cần giám sát bé trong quá trình đánh răng cho đến lúc
bé 9 tuổi, cần đảm bảo làm sạch men răng. Không nên cho trẻ ăn uống các chất có đường, thay thế bằng
các loại hoa quả khô, và hoa quả tươi theo mùa. Trẻ nhỏ còn chưa biết nhổ nước khi đánh răng, vì vậy các
loại kem đánh răng cho trẻ cần đảm bảo an toàn khi nuốt. Kem đánh răng cho trẻ em không được chứa flo.
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Kem đánh răng hương vị Quýt ngọt 73g
Hiệu quả, 98% thành phần tự nhiên và an toàn, ngừa sâu răng, củng
cố men răng chắc khỏe và bảo vệ nướu.
Hệ thống LUCTATOL® độc đáo đã được cấp bằng sáng chế với thành
phần chiết xuất cam thảo Nhật Bản giúp giảm đến 96% sự hình thành
mảng bám răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng khỏi bị
sâu răng. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng.
Canxi Hydroxyapatit (HAP) - một loại khoáng chất có thành phần tương
tự với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.
Gel nha đam, chiết xuất vỏ mộc lan, nam việt quất, lựu, vitamin A và E
có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.
NGỪA SÂU RĂNG
NƯỚU CHẮC KHỎE
CỦNG CỐ MEN RĂNG
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® với thành phần chiết xuất cam thảo
Nhật Bản và các men sữa giúp tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi
thở thơm mát và ngăn ngừa hình thành mảng bám răng. Giảm đến
96% sự hình thành mảng bám răng và nguy cơ gây sâu răng.
Hydroxyapatite canxi (nHap) - một loại khoáng chất có thành phần
tương tự với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.

KHÔNG CHỨA:
Paraben, SLES, chất mài mòn, triclosan, chlorhexidine, chất tạo màu và tạo mùi tổng hợp,
chế phẩm từ dầu.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 24,2%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 34,4%
Hiệu quả chống viêm + 37,1%
Hiệu quả làm sạch + 43,1%
Hiệu quả chống oxy hóa +74,2%
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một bệnh truyền nhiễm, có thể lây truyền từ bố mẹ sang con qua đường nước bọt. Vi khuẩn
Streptococcus mutans là nguyên nhân chính gây sâu răng, chúng tạo ra các axit gây tổn hại cho men răng.
Răng sữa chắc khỏe là nền tảng để hình thành răng vĩnh viễn chắc khỏe. Bởi vậy, cần chăm sóc và vệ sinh
răng miệng cho bé đúng cách ngay từ khi mới sinh. Cần giám sát bé trong quá trình đánh răng cho đến lúc
bé 9 tuổi, cần đảm bảo làm sạch men răng. Không nên cho trẻ ăn uống các chất có đường, thay thế bằng
các loại hoa quả khô, và hoa quả tươi theo mùa. Trẻ nhỏ còn chưa biết nhổ nước khi đánh răng, vì vậy các
loại kem đánh răng cho trẻ cần đảm bảo an toàn khi nuốt. Kem đánh răng cho trẻ em không được chứa flo.

25

Kids
Kem đánh răng vị Dâu rừng và Anh đào
55ml
SPLAT Kids – kem đánh răng hiệu quả cho trẻ, 98% thành phần tự
nhiên và an toàn khi nuốt phải, bảo vệ răng toàn diện khỏi bị sâu răng
và củng cố men răng, bảo vệ nướu răng, giúp trẻ cảm thấy dễ dàng và
hứng thú khi học đánh răng. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng.
Hệ thống LUCTATOL® độc đáo đã được cấp bằng sáng chế với thành
phần chiết xuất cam thảo Nhật Bản giúp giảm đến 98% sự hình thành
mảng bám răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng khỏi bị
sâu răng. Hiệu quả của sản phẩm được chứng minh qua thử nghiệm
lâm sàng rộng rãi, hiệu quả cao của hệ thống LUCTATOL® được chứng
minh tại Nhật. Được cấp bằng bảo hộ.
Mỗi sản phẩm sẽ là một bất ngờ dành cho bé giúp việc đánh răng dễ
dàng và vui vẻ như bé đang chơi vậy và việc vệ sinh răng miệng hàng
ngày sẽ trở nên thật thú vị.
KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG
AN TOÀN KHI NUỐT
Chiết xuất hạt nho – ngăn ngừa hiệu quả vi khuẩn gây sâu răng
Streptococcus mutans
Gel nha đam – tác dụng chống viêm
Hydroxyapatite canxi (nHap) - một loại khoáng chất có thành phần
tương tự với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.

KHÔNG CHỨA:
Bạc hà, flo, paraben, SLS, chế phẩm từ dầu và chất gây dị ứng. Không chứa Flo.
100% an toàn khi nuốt.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 37,3%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 34%
Hiệu quả chống viêm + 48,4%
Hiệu quả làm sạch + 41,7%
BẠN CÓ BIẾT
Răng sữa khỏe mạnh là nền tảng cho răng vĩnh viễn khỏe mạnh. Bởi vậy, cần chú trọng dạy trẻ chăm sóc
răng miệng đúng cách ngay từ khi còn nhỏ. Cần giám sát quá trình trẻ đánh răng sáng và tối, và hướng dẫn
trẻ cần đánh răng theo chiều dọc, thời gian ít nhất 3 phút. Có thể biến việc này thành 1 trò chơi thú vị bằng
cách bố mẹ có thể mua cho bé một chiế đồng hồ cát để giúp bé biết được cần phải đánh răng bao lâu.
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Kem đánh răng Kem trái cây 55ml
SPLAT Kids – kem đánh răng hiệu quả cho trẻ, 98% thành phần tự
nhiên và an toàn khi nuốt phải, bảo vệ răng toàn diện khỏi bị sâu răng
và củng cố men răng, bảo vệ nướu răng, giúp trẻ cảm thấy dễ dàng và
hứng thú khi học đánh răng. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng.
Hệ thống LUCTATOL® độc đáo đã được cấp bằng sáng chế với thành
phần chiết xuất cam thảo Nhật Bản giúp giảm đến 98% sự hình thành
mảng bám răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng khỏi bị
sâu răng. Hiệu quả của sản phẩm được chứng minh qua thử nghiệm
lâm sàng rộng rãi, hiệu quả cao của hệ thống LUCTATOL® được chứng
minh tại Nhật. Được cấp bằng bảo hộ.
Mỗi sản phẩm sẽ là một bất ngờ dành cho bé giúp việc đánh răng dễ
dàng và vui vẻ như bé đang chơi vậy và việc vệ sinh răng miệng hàng
ngày sẽ trở nên thật thú vị.
KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG
AN TOÀN KHI NUỐT
Chiết xuất hạt nho – ngăn ngừa hiệu quả vi khuẩn gây sâu răng
Streptococcus mutans
Gel nha đam – tác dụng chống viêm
Hydroxyapatite canxi (nHap) - một loại khoáng chất có thành phần
tương tự với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.

KHÔNG CHỨA:
Bạc hà, flo, paraben, SLS, chế phẩm từ dầu và chất gây dị ứng. Không chứa Flo.
100% an toàn khi nuốt.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 31,2%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 33,2%
Hiệu quả chống viêm + 63,5%
Hiệu quả làm sạch + 43,1%
BẠN CÓ BIẾT
Răng sữa khỏe mạnh là nền tảng cho răng vĩnh viễn khỏe mạnh. Bởi vậy, cần chú trọng dạy trẻ chăm sóc
răng miệng đúng cách ngay từ khi còn nhỏ. Cần giám sát quá trình trẻ đánh răng sáng và tối, và hướng dẫn
trẻ cần đánh răng theo chiều dọc, thời gian ít nhất 3 phút. Có thể biến việc này thành 1 trò chơi thú vị bằng
cách bố mẹ có thể mua cho bé một chiế đồng hồ cát để giúp bé biết được cần phải đánh răng bao lâu.
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Kem đánh răng Socola sữa 55ml
SPLAT Kids – kem đánh răng hiệu quả cho trẻ, 98% thành phần tự
nhiên và an toàn khi nuốt phải, bảo vệ răng toàn diện khỏi bị sâu răng
và củng cố men răng, bảo vệ nướu răng, giúp trẻ cảm thấy dễ dàng và
hứng thú khi học đánh răng. Hiệu quả đã được chứng minh lâm sàng.
Hệ thống LUCTATOL® độc đáo đã được cấp bằng sáng chế với thành
phần chiết xuất cam thảo Nhật Bản giúp giảm đến 98% sự hình thành
mảng bám răng và tiêu diệt vi khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng khỏi bị
sâu răng. Hiệu quả của sản phẩm được chứng minh qua thử nghiệm
lâm sàng rộng rãi, hiệu quả cao của hệ thống LUCTATOL® được chứng
minh tại Nhật. Được cấp bằng bảo hộ.
Mỗi sản phẩm sẽ là một bất ngờ dành cho bé giúp việc đánh răng dễ
dàng và vui vẻ như bé đang chơi vậy và việc vệ sinh răng miệng hàng
ngày sẽ trở nên thật thú vị.
KHÔNG GÂY KÍCH ỨNG
AN TOÀN KHI NUỐT
Chiết xuất hạt nho – ngăn ngừa hiệu quả vi khuẩn gây sâu răng
Streptococcus mutans
Gel nha đam – tác dụng chống viêm
Hydroxyapatite canxi (nHap) - một loại khoáng chất có thành phần
tương tự với men răng, giúp củng cố răng của bé chắc khỏe.

KHÔNG CHỨA:
Bạc hà, flo, paraben, SLS, chế phẩm từ dầu và chất gây dị ứng.
Không chứa Flo.
100% an toàn khi nuốt.
Thành phần độc đáo an toàn với sức khỏe con người.

CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Hiệu quả chống sâu răng + 31,2%
Hiệu quả tái khoáng hóa men răng + 34,1%
Hiệu quả chống viêm + 67,0%
Hiệu quả làm sạch + 46,6%
BẠN CÓ BIẾT
Răng sữa khỏe mạnh là nền tảng cho răng vĩnh viễn khỏe mạnh. Bởi vậy, cần chú trọng dạy trẻ chăm sóc
răng miệng đúng cách ngay từ khi còn nhỏ. Cần giám sát quá trình trẻ đánh răng sáng và tối, và hướng dẫn
trẻ cần đánh răng theo chiều dọc, thời gian ít nhất 3 phút. Có thể biến việc này thành 1 trò chơi thú vị bằng
cách bố mẹ có thể mua cho bé một chiế đồng hồ cát để giúp bé biết được cần phải đánh răng bao lâu.
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Cleansing Foams
Bọt làm sạch răng miệng Aloe vera and
tea tree 50ml
Bọt làm sạch răng miệng 2 trong 1 dành cho răng và nướu được sáng tạo
dành riêng cho những người bận rộn và muốn tiết kiệm thời gian.
Dung dịch dạng bọt giúp loại bỏ hiệu quả các mảng bám trên bề mặt răng
và các thức ăn dư thừa mà bàn chải đánh răng khó có thể làm sạch được.
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® giúp ngừa sâu răng, tiêu diệt các vi khuẩn
gây sâu răng, giúp cho răng luôn chắc khỏe.
Nên sử dụng để làm sạch răng miệng hàng ngày và sau khi ăn, sử dụng
tiện lợi thay cho việc phải dùng bàn chải đánh răng.
Sản phẩm lý tưởng cho những người niềng răng hoặc phải sử dụng các
dụng cụ chỉnh hình khác.
CHĂM SÓC TOÀN DIỆN
NGỪA SÂU RĂNG
HƠI THỞ THƠM MÁT
LÀM TRẮNG RĂNG AN TOÀN
LỢI CHẮC KHỎE
DÀNH CHO RĂNG VÀ LỢI NHẠY CẢM
DÀNH CHO NGƯỜI HÚT THUỐC
Gel nha đam, chiết xuất lựu và hắc mai biển Altai có tác dụng làm săn
chắc, dưỡng ẩm, chống viêm, tác dụng thư giãn và kháng khuẩn.
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® ngừa sâu răng hiệu quả
Sự kết hợp giữa chiết xuất vỏ cam thảo Nhật Bản và men sữa giúp tiêu
diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở thơm mát và ngăn cản sự hình
thành mảng bám răng đến 96%.
Plasdone – giúp làm bong mảng bám răng an toàn và hiệu quả.
KHÔNG CHỨA:
Chất mài mòn, SLS, cồn, saccharinate, triclosan, chlorhexidine.
Không chứa Flo
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Ngừa sâu răng và mảng bám răng đến 96%
Cân bằng pH trong khoang miệng chỉ trong 5 giây sau khi sử dụng.
Tăng cường hiệu quả điều trị các triệu chứng viêm loét miệng
Cải thiện rõ rệt tình trạng vệ sinh răng miệng khi đeo niềng răng hoặc các dụng cụ chỉnh hình khác
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một loại bệnh truyền nhiễm, do vi khuẩn Streptococcus mutans gây ra. Lây nhiễm sâu răng ở trẻ nhỏ
thường từ bố mẹ lây sang cho con cái. Con người và vật nuôi thường bị sâu răng còn đông vật hoang dã thì không.
Ngay cả một chút đồ uống có hương vị quá mức cũng gây ra sự mất cân bằng độ pH trong vòm miệng và dẫn đến sự
phát triển của vi khuẩn và hình thành mảng bám răng. Vi khuẩn Streptococcus mutans tạo ra axit phá hủy men răng,
gây sâu răng. Theo thống kê 99.9% người bị sâu răng là do vi khuẩn Streptococcus mutans. Bởi vậy, để giữ cho răng
chắc khỏe, hơi thở thơm mát, cần làm sạch mảng bám răng sau khi ăn.
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Bọt làm sạch răng miệng hương bạc hà
50ml
Bọt làm sạch răng miệng 2 trong 1 dành cho răng và nướu được sáng
tạo dành riêng cho những người bận rộn và muốn tiết kiệm thời gian.
Dung dịch dạng bọt giúp loại bỏ hiệu quả các mảng bám trên bề mặt
răng và các thức ăn dư thừa mà bàn chải đánh răng khó có thể làm
sạch được.
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® giúp ngừa sâu răng, tiêu diệt các vi
khuẩn gây sâu răng, giúp cho răng luôn chắc khỏe.
Nên sử dụng để làm sạch răng miệng hàng ngày và sau khi ăn, sử
dụng tiện lợi thay cho việc phải dùng bàn chải đánh răng.
Sản phẩm lý tưởng cho những người niềng răng hoặc phải sử dụng
các dụng cụ chỉnh hình khác.
CHĂM SÓC TOÀN DIỆN
NGỪA SÂU RĂNG
HƠI THỞ THƠM MÁT
LÀM TRẮNG RĂNG AN TOÀN
LỢI CHẮC KHỎE
DÀNH CHO RĂNG VÀ LỢI NHẠY CẢM
DÀNH CHO NGƯỜI HÚT THUỐC
Gel nha đam, chiết xuất lựu và hắc mai biển Altai có tác dụng làm săn
chắc, dưỡng ẩm, chống viêm, tác dụng thư giãn và kháng khuẩn.
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® ngừa sâu răng hiệu quả
Sự kết hợp giữa chiết xuất vỏ cam thảo Nhật Bản và men sữa giúp tiêu
diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở thơm mát và ngăn cản sự hình
thành mảng bám răng đến 96%.
Plasdone – giúp làm bong mảng bám răng an toàn và hiệu quả.
KHÔNG CHỨA:
Chất mài mòn, SLS, cồn, saccharinate, triclosan, chlorhexidine.
Không chứa Flo
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Ngừa sâu răng và mảng bám răng đến 96%
Cân bằng pH trong khoang miệng chỉ trong 5 giây sau khi sử dụng.
Tăng cường hiệu quả điều trị các triệu chứng viêm loét miệng
Cải thiện rõ rệt tình trạng vệ sinh răng miệng khi đeo niềng răng hoặc các dụng cụ chỉnh hình khác
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một loại bệnh truyền nhiễm, do vi khuẩn Streptococcus mutans gây ra. Lây nhiễm sâu răng
ở trẻ nhỏ thường từ bố mẹ lây sang cho con cái. Con người và vật nuôi thường bị sâu răng còn đông vật
hoang dã thì không.
Ngay cả một chút đồ uống có hương vị quá mức cũng gây ra sự mất cân bằng độ pH trong vòm miệng và dẫn
đến sự phát triển của vi khuẩn và hình thành mảng bám răng. Vi khuẩn Streptococcus mutans tạo ra axit phá
hủy men răng, gây sâu răng. Theo thống kê 99.9% người bị sâu răng là do vi khuẩn Streptococcus mutans.
Bởi vậy, để giữ cho răng chắc khỏe, hơi thở thơm mát, cần làm sạch mảng bám răng sau khi ăn.
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Bọt làm sạch răng miệng hương Mâm xôi
50ml
Bọt làm sạch răng miệng 2 trong 1 dành cho răng và nướu được sáng
tạo dành riêng cho những người bận rộn và muốn tiết kiệm thời gian.
Dung dịch dạng bọt giúp loại bỏ hiệu quả các mảng bám trên bề mặt
răng và các thức ăn dư thừa mà bàn chải đánh răng khó có thể làm
sạch được.
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® giúp ngừa sâu răng, tiêu diệt các vi
khuẩn gây sâu răng, giúp cho răng luôn chắc khỏe.
Nên sử dụng để làm sạch răng miệng hàng ngày và sau khi ăn, sử
dụng tiện lợi thay cho việc phải dùng bàn chải đánh răng.
Sản phẩm lý tưởng cho những người niềng răng hoặc phải sử dụng
các dụng cụ chỉnh hình khác.
CHĂM SÓC TOÀN DIỆN
NGỪA SÂU RĂNG
HƠI THỞ THƠM MÁT
LÀM TRẮNG RĂNG AN TOÀN
LỢI CHẮC KHỎE
DÀNH CHO RĂNG VÀ LỢI NHẠY CẢM
DÀNH CHO NGƯỜI HÚT THUỐC
Gel nha đam, chiết xuất lựu và hắc mai biển Altai có tác dụng làm săn
chắc, dưỡng ẩm, chống viêm, tác dụng thư giãn và kháng khuẩn.
Hệ thống tiên tiến LUCTATOL® ngừa sâu răng hiệu quả
Sự kết hợp giữa chiết xuất vỏ cam thảo Nhật Bản và men sữa giúp tiêu
diệt vi khuẩn gây sâu răng, giữ hơi thở thơm mát và ngăn cản sự hình
thành mảng bám răng đến 96%.
Plasdone – giúp làm bong mảng bám răng an toàn và hiệu quả.
KHÔNG CHỨA:
Chất mài mòn, SLS, cồn, saccharinate, triclosan, chlorhexidine.
Không chứa Flo
Nhờ thành phần độc đáo sản phẩm an toàn với sức khỏe con người.
CHỨNG MINH LÂM SÀNG
Ngừa sâu răng và mảng bám răng đến 96%
Cân bằng pH trong khoang miệng chỉ trong 5 giây sau khi sử dụng.
Tăng cường hiệu quả điều trị các triệu chứng viêm loét miệng
Cải thiện rõ rệt tình trạng vệ sinh răng miệng khi đeo niềng răng hoặc các dụng cụ chỉnh hình khác
BẠN CÓ BIẾT
Sâu răng cũng là một loại bệnh truyền nhiễm, do vi khuẩn Streptococcus mutans gây ra. Lây nhiễm sâu răng
ở trẻ nhỏ thường từ bố mẹ lây sang cho con cái. Con người và vật nuôi thường bị sâu răng còn đông vật
hoang dã thì không.
Ngay cả một chút đồ uống có hương vị quá mức cũng gây ra sự mất cân bằng độ pH trong vòm miệng và dẫn
đến sự phát triển của vi khuẩn và hình thành mảng bám răng. Vi khuẩn Streptococcus mutans tạo ra axit phá
hủy men răng, gây sâu răng. Theo thống kê 99.9% người bị sâu răng là do vi khuẩn Streptococcus mutans.
Bởi vậy, để giữ cho răng chắc khỏe, hơi thở thơm mát, cần làm sạch mảng bám răng sau khi ăn.
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ROSPHARMA –
nhà phân phối chính thức của thương
hiệu SPLAT
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