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Ưu điểm của SPLAT
HIỆU QUẢ CAO
Mỗi sản phẩm được phát triển trong phòng thí nghiệm SPLAT đều hướng đến giải
pháp hiệu quả nhất cho các công việc khác nhau liên quan đến chăm sóc răng miệng.
Để đạt được hiệu quả cao nhất của mỗi sản phẩm, chúng tôi hợp tác với các nha sĩ
hàng đầu và các viện chuyên khoa trên toàn thế giới. Những nỗ lực này đã tạo ra các
sản phẩm chuyên biệt đổi mới; tính hiệu quả cao của mỗi sản phẩm đã được xác nhận
bằng các thử nghiệm lâm sàng mở rộng ở Nga, các nước EU và Nhật Bản

PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN
Trung tâm Nghiên cứu R&D SPLAT thực hiện tìm kiếm không ngừng những hình
thức mới nhất và thuận tiện nhất nhằm đảm bảo hiệu quả lâm sàng tối đa của mỗi sản
phẩm. Các công thức mới và các sản phẩm cấp chuyên gia được bảo vệ bởi bằng sáng
chế Nga và quốc tế. Một số sản phẩm được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu
R&D của SPLAT đã được công nhận trên toàn thế giới: hỗn hợp chống sâu răng hiệu
quả cao LUCTATOL®, hệ thống DE-SMOKE® làm trắng răng có nguồn gốc thực vật
dành cho những người đam mê cà phê, rượu vang đỏ và thuốc lá, hệ thống làm răng
trắng bóng an toàn tiên tiến White System®, và một dạng hydroxyapatite hoạt tính
đặc biệt để phục hồi sâu mô men răng.



Ưu điểm của SPLAT
THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH ĐỘC ĐÁO
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 để duy trì vi thực vật khỏe mạnh; 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 ở 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.
AN TOÀN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG, VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG.
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 bọt tạo thành 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 sạch sẽ về mặt sinh thái 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.



SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Sản xuất với tình yêu.

Thực hiện công trình của cuộc đời với tình yêu, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các
sản phẩm SPLAT được sản xuất độc quyền từ các thành phần của các nhà sản xuất
toàn cầu tốt nhất tại nhà máy được chứng nhận của công ty và phải trải qua kiểm
soát chất lượng nghiêm ngặt ở từng bước. Thư riêng của Tổng Giám đốc trong
mỗi gói kem đánh răng của chúng tôi bổ sung tính xác thực của sản phẩm.

Chúng tôi đầu tư một phần linh hồn của chúng tôi vào mỗi sản phẩm SPLAT để
bạn thường xuyên trao nụ cười cho nhau, và mỗi ngày bạn sẽ trở nên thành công
và tươi sáng.

Đội SPLAT



Phát triển mang tính cách mạng
Hệ thống làm trắng an toàn đổi mới

SP.White System® 

Hệ thống làm trắng đổi mới

Mang nét đạc trưng của tất cả kem SPLAT Professional

Sự kết hợp độc đáo của các thành phần làm sạch có hiệu quả chống lại mảng
bám mà không gây hại cho men răng. Các thành phần hoạt tính làm mềm mảng
bám của mảng bám khỏi các mảnh màu, và sau đó hệ thống các hạt mài mòn
hình cầu có kích thước khác nhau cẩn thận loại bỏ mảng bám mà không làm
xước răng hoặc gây ra sự nhạy cảm hơn của răng hoặc gây hại cho niêm mạc
miệng

An toàn cho việc làm trắng răng. Mang lại màu sắc tự nhiên của men răng

Đánh bóng men răng làm cho bề mặt của răng mịn màng như mới vì thế vi
khuẩn gây hại mới không thể bám trên men răng và tạo ra mảng bám

SPLAT: 
SP.White System

Kem đánh răng với
phấn và aluminium

lactate



Cải thiện và phục hồi men răng:
hydroxyapatite (HAP) and Canxi

Công ty chúng tôi giữ độc quyền sử dụng hydroxyapatite và Canxi® trong
các sản phẩm chăm sóc răng miệng ở Nga

Dạng vô định Canxi Hydroxyapatite cấu trúc ở cấp dạng nano đã được 
khôi phục lần đầu tiên. Có nghĩa là Phân tử HAP giống hệt với những chất 
tìm thấy trong nước bọt của con người đã được phục hồi.

Hydroxyapatite
• Chất liệu xây dựng chính của men răng
• SPLAT sử dụng HAP  y tế dưới dạng các hạt vô định dạng nano. Đây 
là hình thức hoạt tính duy nhất!
• Hydroxyapatite giúp loại bỏ mảng bám: khi đánh răng, nó dính vào vi
khuẩn và mảng bám các hạt làm cho việc đánh răng dễ dàng hơn
• Phục hồi độ mượt của men răng. HAP đóng vai trò hàn các lỗ và các
vết nứt nhỏ trên bề mặt của men răng
• Phục hồi các khoáng chất bị mất: chống sâu răng ở giai đoạn của đốm
phấn trắng
• Giảm độ nhạy cảm răng: bịt ống ngà hiệu quả, mở rộng những chỗ có
thể gây ra sự quá mẫn cảm
• Năm 1993, hydroxyapatit đã được Nhật Bản phê duyệt để sử dụng như
một chất chống sâu răng

Muối canxi khoáng chất hiệu quả
cho men răng

Canxi® (calcium lactate)
• Một trong những hình thức

bổ dưỡng nhất của canxi
• Sản xuất từ vỏ trứng

Hình 1. Bề mặt của ngà răng chân
răng (phóng to 1x5000): А - không 
được điều trị, B - được điều trị bằng 
kem đánh răng BIOCALCIUM của 
SPLAT Professional

Phát triển mang tính cách mạng



Phát triển mang tính cách mạng

Hệ thống LUCTATOL® chống sâu răng cải tiến

Các thử nghiệm được thực hiện ở Nhật Bản đã chứng minh rằng hệ thống
LUCTATOL® cải tiến ngăn chặn sự hình thành mảng bám răng tới 96% và trực tiếp phá
huỷ các vi khuẩn gây sâu răng.
Bảo hộ bằng sáng chế

Các enzyme lactic được tìm thấy trong sữa mẹ và nước bọt của con
người, và đảm bảo tính miễn dịch khoang miệng tại chỗ.
Các thành phần này bao gồm trong các sản phẩm SPLAT cung cấp
cho chúng khả năng kháng khuẩn mạnh, chống sâu răng, chống
viêm và tham gia vào hình thức miễn dịch tại chỗ.

Chiết xuất cam thảo Nhật ảnh hưởng trực tiếp đến vi khuẩn gây
sâu răng Streptococcus mutans và giảm sự tích tụ mảng bám trên
răng.



Làm sạch răng trong 5 giây
Không chải. Không nước

NHANH SẠCH, BẢO VỆ HIỆU QUẢ VÀ HƠI
THỞ THƠM LÂU
Sản phẩm mang tính cách mạng chăm sóc răng
miệng trong một ngày – sạch răng và mềm nướu
BỌT CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG 2 trong 1
Với hệ thống LUCTATOL® được cấp bằng sáng chế
cải tiến và sự kết hợp của 15 thành phần hoạt chất tự
nhiên, các bọt bảo vệ khỏi sâu răng và ngăn cản sự
hình thành mảng bám răng đến 97%.
Súc miệng bằng bọt trong 5 giây là đủ. Hỗn hợp độc
đáo của các thành phần tự nhiên tạo ra sự bình thường
ngay lập tức sự cân bằng giữa axit và kiềm, làm hơi
thở thơm tho và ngăn ngừa sự hình thành mảng
bám, do đó ngăn chặn quá trình phát triển sâu
răng.

Được giới thiệu bởi nha sĩ như là một sản phẩm vệ sinh phụ trong việc chăm sóc răng miệng hàng ngày và mỗi
lần sau khi ăn.
Một sản phẩm không thể thiếu đối với những người mang các kết cấu chỉnh nha.
* Bọt là các sản phẩm phụ trợ.



Sản phẩm chăm sóc răng miệng chuyên nghiệp để sử dụng hàng ngày

Các công thức cải tiến không chứa các chất có khả năng gây hại cho người và sinh thái 
hành tinh: saccharinate, lauryl sulfat, triclosan, chlorhexidin, phấn, lactat nhôm, peroxit, 

các sản phẩm dầu mỏ và các sản phẩm có nguồn gốc động vật;
KHÔNG thí nghiệm trên động vật.

Tất cả kem đánh răng của dòng PROFESSIONAL đều chứa SP.White System đặc biệt để
đảm bảo tẩy trắng răng an toàn.

Mỗi sản phẩm nhằm chuyên vào một vấn đề nào đó; do đó, người tiêu dùng có thể dễ 
dàng tìm thấy một sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu vệ sinh đặc biệt của mình

SPLAT Professional



Kem đánh răng độc đáo với gỗ hồng mộc Amazon, lavandin
và tinh dầu bergamot có hoạt tính kháng khuẩn cao và làm
cho hơi thở ban mai của bạn thơm tho.
Chất chiết xuất từ Violet chăm sóc sức khoẻ của nướu răng.
Một hỗn hợp dứa thơm tự nhiên và enzyme đu đủ ngăn
ngừa sự hình thành mảng bám vào ban đêm và thúc đẩy sự
duy trì độ trắng men răng.
Canxi hoạt tính sinh học tăng cường men và giảm độ nhạy
cảm men răng.

HIỆU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG :
• Hiệu quả làm sạch – 49.6%/
• Hiệu quả chống viêm – 58.1%
• Kem đánh răng có công dụng làm sạch mở rộng.

AROMATHERAPY/ LIỆU PHÁP MÙI 
HƯƠNG
BẢO VỆ ĐẦY ĐỦ
VÀ CHĂM SÓC VÀO BUỔI TỐI

[PROFESSIONAL SERIES]



Một loại kem đánh răng bổ sung có chiết xuất trà xanh hoạt
tính, cây xô thơm và cúc La Mã bảo vệ khỏi sự truyền
nhiễm của vi khuẩn và sự hình thành mảng bám trong suốt
cả ngày.
Ngọc trai tự nhiên có chứa canxi và axit amin tăng cường
răng và dưỡng nướu, tăng cường men răng để chống phát
triển sâu răng.
Nồng độ sinh học của hoa oải hương có tác dụng khử trùng
hiệu quả và đảm bảo hiệu quả phục hồi nướu

HIỆU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG :
• Hiệu quả làm sạch – 52.1%
• Hiệu quả chống viêm – 28.3%
• Hiệu quả cầm máu – 66.4%

GREEN TEA/ TRÀ XANH
BẢO VỆ SÂU RĂNG VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH VỀ NƯỚU

[PROFESSIONAL SERIES]



Kem đánh răng Emerald có chứa chiết xuất cây xô thơm,
cúc La Mã, và cây táo gai chăm sóc cho răng và nướu, có
tác dụng chống viêm và cầm máu.
Tinh dầu Geranium là một chất khử trùng tuyệt vời có tính
chất chống virut và giảm đau
Chiết xuất cây Hắc mai biển thúc đẩy hàn gắn các mô mềm
khoang miệng.
Calcium lactate kết hợp với ion florua tăng cường men
răng và bảo vệ sâu răng đáng tin cậy.

HIỆU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG:
• Hiệu quả làm sạch – 41.3%
• Hiệu quả chống viêm – 28.5%
• Hiệu quả cầm máu – 66.5%

[СЕРИЯ PROFESSIONAL]

MEDICAL HERBS/ THẢO DƯỢC
BẢO VỆ HỖN HỢP
VÀ TÁC DỤNG CHỐNG VIÊM NƯỚU

[PROFESSIONAL SERIES]



Kem đánh răng hỗn hợp hiệu quả này phù hợp cho việc làm
trắng men răng nhạy cảm.
Các hạt đánh bóng tròn kết hợp với các Polydon® và
enzyme đu đủ tự nhiên làm sáng men răng, phân hủy mảng
bám trên những vùng khó tiếp cận và làm cho bề mặt răng
chắc khỏe.
Các Ion Potassium làm giảm độ nhạy cảm của răng. Các
thành phần kháng khuẩn tự nhiên ngăn ngừa sự hình thành
mảng bám và chăm sóc hơi thở thơm tho.
Các Ion Florua bảo đảm sự bảo vệ khỏi sâu răng hiệu quả.

HIỆU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG:
• Hiệu quả làm sạch – 50%; 
• Hiệu quả chống viêm – 26.7%
• Hiệu quả cầm máu – 50.2%
• Hiệu quả làm trắng – 1.5 giá trị trong 4 tuần

[СЕРИЯ PROFESSIONAL]

WHITE PLUS
BẢO VỆ MEN RĂNG VÀ LÀM TRẮNG RĂNG AN TOÀN

[PROFESSIONAL SERIES]



Tất cả không loại trừ tính cải tiến và độc đáo, kem đánh răng dòng SPECIAL được tạo ra trong phòng 
thí nghiệm của chúng tôi cho những người năng động và hiện đại, những người không sợ thử nghiệm, 

những người sống đời sống cao và quan tâm đến sức khoẻ của họ.

Dòng cảm xúc của các sản phẩm độc đáo, với mỗi một sản phẩm được tạo ra với sự xem xét các ý 
tưởng và mong muốn của khách hàng.

Kem đánh răng của những dòng sản phẩm này có công thức phong phú chứa các thành phần độc
quyền

THỰC HIỆN HÓA GIẤC MƠ – BÍ MẬT THỰC HIỆN MONG MUỐN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ 
ĐỔI MỚI KHÔNG NGỪNG

SPLAT Special



Kem đánh răng màu đen hoạt tính cao BLACKWOOD được 
tạo ra giành cho những ai cần đến sự thơm tho tối đa của hơi 
thở, hàm răng khỏe mạnh trắng tự nhiên và hiệu quả chống 
vi khuẩn mở rộng.
Chiết xuất quả cây bách xù và hỗn hợp thành phần hoạt chất
bảo vệ răng chống lại vi trùng và chống lại sự hình thành
mảng bám.
Than củi cây bạch dương Karelian làm trắng răng, hấp thụ
mùi và tạp chất, và mang lại cho kem đánh răng màu đen
bóng độc đáo này.

HIỆU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG :
• Hiệu quả làm sạch – 97%.
• Hiệu quả chống viêm – 94%.
• Hiệu quả cầm máu – 71%.
• Hiệu quả làm trắng – 50%.

BLACKWOOD
DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MẠNH MẼ VỀ TÂM HỒN

Thành phần hoạt tính:
Chiết xuất cây stevia, Biosol®1, 
pyrophosphates, than củi2, chiết
xuất cây bách xù3

[SPECIAL SERIES]



GINGER/ GỪNG
DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ƯA ẤM ÁP 

Một loại kem đánh răng đặc biệt ấm áp có tác dụng phủ
nhiệt và chăm sóc toàn diện của khoang miệng.

Dầu gốc gừng mang tính nóng có khả năng miễn dịch
chăm sóc sức khoẻ của nướu và cải thiện tuần hoàn trong
khoang miệng.

Zinc gluconate có tác dụng làm se và hoạt tính kháng
khuẩn góp phần phòng ngừa viêm miệng. Chiết xuất cây
Hắc mai biển có công dụng hàn gắn. Sự kết hợp của
papain enzyme tự nhiên, thymol khử trùng tự nhiên và
thành phần Polydon® tách mảng bám, giúp loại bỏ các
chất màu từ bề mặt răng và giữ hơi thở thơm tho trong
một thời gian dài.

THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH
Dầu gốc gừng, Zinc gluconate, Chiết
xuất cây Hắc mai biển, papain, 
thymol and Polydon

[SPECIAL SERIES]



GOLD/ VÀNG
DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI QUAN TRỌNG

Kem đánh răng đầu tiên với sợi vàng, chiết xuất kim cương, và sữa 
ong chúa, đặc biệt dành cho việc chăm sóc nụ cười đẹp. Các thành 
phần hoạt tính tự nhiên làm sáng, đánh bóng và tăng cường men 
răng, bảo vệ khỏi sâu răng, ngăn ngừa sự hình thành mảng bám, làm 
sắc tố và duy trì sức khỏe của nướu răng.

Sữa ong chúa giúp duy trì miễn dịch cơ thể miệng. Chiết xuất kim 
cương được sản xuất bằng cách đưa bột kim cương vào một dung 
dịch đặc biệt có khả năng kháng khuẩn.

Các thành phần kháng khuẩn tự nhiên thymol và chất chiết xuất từ 
hạt nho bảo vệ chống sâu răng và tạo mảng bám. Canxi có nguồn gốc 
từ vỏ trứng giúp tăng cường men răng. Papain enzyme tự nhiên cẩn 
thận loại bỏ các mảng bám răng ố màu do đó thúc đẩy độ sáng của 
men răng. Chiết xuất vanilla tự nhiên làm giảm sự thèm ăn.
Sử dụng hàng ngày
Hương vị Sâm panh hồng

Không có: SLS, sacararin, flo, các chất khử trùng tổng hợp, chất tẩy rửa, 
triclosan, chlorhexidine, chất làm ngọt tổng hợp, các sản phẩm dầu mỏ, 
phosphate, hợp chất nhôm và các chất mài mòn.

THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH
Canxi, papain, thymol, sữa ong chúa, 
sợi vàng

[SPECIAL SERIES]



LOVE
DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU

Kem đánh răng quả mâm xôi lấp lánh có chứa chất chiết
xuất hạt Perilla Nhật Bản có hoạt tính chống viêm và
kháng khuẩn và ngăn ngừa sự hình thành sâu răng.
Thành phần cam thảo bảo vệ khỏi virut gây bệnh herpes
simplex.
Disaccharide tự nhiên duy trì hơi thở thơm tho trong một
thời gian dài bằng cách ngăn ngừa sự hình thành các hợp
chất lưu huỳnh dễ bay hơi - một trong những nguyên nhân
gây hôi miệng.
Lysozyme ngăn ngừa sự lan truyền các vi khuẩn có hại trong
khoang miệng mà không ảnh hưởng đến vi khuẩn cần thiết
cho hệ khỏe mạnh.

Hoạt tính chống lại mụn nhọt của kem đánh răng đã được
chứng minh lần đầu tiên trên thế giới bằng ví dụ về kem
đánh răng LOVE từ dòng sản phẩm SPLAT Special (2011).

THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH
Chiết xuất hạt Perilla Nhật Bản1, 
dipotassium glycyrrhizinate2,
disaccharide tự nhiên, lysozyme3, 
sodium lauroyl sarcosinate.

[SPECIAL SERIES]



MAGNOLIA/ CÂY MỘC LAN
DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TIN VÀO ĐIỀU KỲ DIỆU

Kem đánh răng có độ mài mòn thấp được thiết kế đặc
biệt để bảo vệ và làm trắng răng nhạy cảm; nó có hiệu quả
ngăn ngừa sự hình thành của mảng bám và cáu răng, giữ
được sự tươi mát lâu dài của hơi thở.

Sự kết hợp độc đáo của hương hoa thanh nhã làm cho
kem đánh răng này trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Bột
ngọc trai vàng từ bờ biển Venezuela, chiết xuất từ hoa của
Nima, Aloe Vera và lá của húng quế thần thánh mang lại
cho kem đánh răng một sắc hồng tinh tế.

Do tính chất của axit amino tự nhiên, kem đánh răng đã
tăng cường hoạt tính làm trắng và dễ dàng loại bỏ các chất
màu khỏi bề mặt men răng. Chiết xuất vỏ cây mộc lan bảo
vệ chống lại các vi khuẩn sâu răng và hơi thở hôi. Các
thymol khử trùng tự nhiên, tinh dầu thơm hoa hương
thảo và chiết xuất cây cam thảo cho nướu khỏe mạnh.
Axit Anisic có tác dụng chống nấm.

THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH
Chiết xuất vỏ cây mộc lan, 
thymol, tinh dầu hoa hương
thảo, chiết xuất cây cam thảo, 
axit anisic

[SPECIAL SERIES]



Kem đánh răng này đã được phát triển đặc biệt cho các răng
cực kỳ nhạy và được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang
thai. Nó được sản xuất trên nước cất. Tinh dầu cây trà - thành
phần kháng khuẩn, ngăn ngừa xuất huyết nướu và giảm tốc
độ hình thành mảng bám răng.
Gel Aloe Vera hữu cơ và Chitosan có tác dụng chữa lành và
tái tạo vết thương,
Papain Enzyme tự nhiên phân hủy mảng bám răng mềm.
Canxi tăng cường men.

HIỆU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG:
• Hiệu quả làm trắng – 70%.
• Hiệu quả chống viêm – 59%.
• Hiệu quả cầm máu – 81%.
• Hiệu quả bù chất khoáng – 83%.
• Giảm độ nhạy cảm của răng – 58%.

Thành phần hoạt tính: 
Aloe Vera gel1, dầu cây trà2, papain, 
Canxi®, chitosan3

ORGANIC
TĂNG CƯỜNG MEN RĂNG
BẢO VỆ NƯỚU TRONG THỜI KỲ MANG THAI

[SPECIAL SERIES]



SEA MINERALS
DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU BIỂN

Gel Azure được làm giàu bằng khoáng chất biển và
hydroxyapatitis là nhằm tăng cường sức khỏe răng.
Chiết xuất tảo tự nhiên của tảo lục – tảo xoắn và tảo
thạch y - chăm sóc sức khoẻ nướu và tăng cường quá trình
trao đổi chất trong các mô khoang miệng.
Thành phần đặc biệt Polidon® phân hủy mảng bám mềm và
ngăn ngừa sự hình thành cao răng.

Thành phần hoạt tính: 
khoáng chất biển1, chiết xuất tảo
xoắn2, chiết xuất tảo thạch y, 
hydroxyapatite3, 
Polydon®

HIỆU QUẢ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÂM SÀNG:
• Hiệu quả làm sạch – 57.5%
• Hiệu quả chống viêm – 61.9%
• Hiệu quả cầm máu – 34.7%

[SPECIAL SERIES]



Dòng cải tiến độc đáo của sản phẩm dành cho trẻ em nhằm chống sâu răng và tăng cường 
men răng.

Chăm sóc sức khoẻ khoang miệng ngay từ răng đầu tiên.
Công thức mang tính cách mạng, công dụng chứng minh lâm sàng, an toàn 100%.

An toàn. Hiệu quả. Với tình yêu.

SPLAT Junior Series



• Giảm sự nhạy cảm trong quá trình mọc răng 
nhờ chiết xuất từ thảo dược và L-Arginine

• Bảo vệ sâu răng toàn diện nhờ hệ thống sáng
chế cải tiến LUCTATOL®. Hiệu quả chứng minh 
lâm sàng

• Làm sạch nhẹ nhàng nhờ cơ chất làm sạch mềm 
của dicalcium phosphate dihydrate.

• 99,3%  Tự nhiên. Không chứa: bạc hà, flo, 
paraben, SLS, các sản phẩm hóa dầu và chất
gây dị ứng.

• Sản phẩm an toàn ít gây kích ứng da 
nếu vô tình nuốt phải

+ Bàn chải Silicone 
bên trong!

SPLAT BABY VANILLA 
BẢO VỆ SÂU RĂNG HIỆU QUẢ 

VÀ GIÚP MỌC RĂNG

THỂ TÍCH - 40 ml

THỜI HẠN SỬ DỤNG - 24 THÁNG



• Tăng cường men răng mạnh mẽ nhờ 
calcium hydroxyapatite (nHap).

• Bảo vệ sâu răng toàn diện nhờ hệ thống bằng 
sáng chế cải tiến LUCTATOL®. Hiệu quả 
chứng minh lâm sàng.

• Chống viêm nhờ chiết xuất thảo dược.
• 99,3%  Tự nhiên. Không chứa: bạc hà, flo, 

paraben, SLS, các sản phẩm hóa dầu và chất
gây dị ứng.
Sản phẩm an toàn ít gây kích ứng da
nếu vô tình nuốt phải

SPLAT BABY APPLE-BANANA 
BẢO VỆ SÂU RĂNG HIỆU QUẢ

VÀ TĂNG CƯỜNG MEN RĂNG MẠNH MẼ

+ Bàn chải Silicone 
bên trong!

THỂ TÍCH - 40 ml

THỜI HẠN SỬ DỤNG - 24 THÁNG





Thậm chí nhiều thành phần tự nhiên!

• Tự nhiên. Không gây hại trong trường hợp vô tình nuốt phải! 
Ít kích ứng da.

• KHÔNG CHỨA: flo, parabens, SLS, chất hóa dầu or chất gây
dị ứng. 

• Bảo vệ khoang miệng toàn diện với sự hỗ trợ của hệ thống
LUCTATOL® sáng chế cải tiến. Hiệu quả được chứng minh lâm
sàng. 

• Tăng cường men răng mạnh mẽ với sự hỗ trợ của calcium 
hydroxyapatite (Hap)

• Aloe Vera gel and L-Arginine chăm sóc nướu!

Thậm chí giá cả hấp dẫn hơn và đóng bao bì hình chữ
nhật!

RĂNG CHẮC KHỎE
VÀ CÓ ĐIỀU NGẠC NHIÊN 

BÊN TRONG!

Học tập qua vui chơi! 

Sản phẩm SPLAT Kids giúp trẻ em và bố mẹ học đánh răng trong khi vui
chơi mà không cần giận giữ.
Việc vệ sinh răng miệng trước đây chưa bao giờ thú vị như thế!

Kem đánh răng dành cho trẻ em không gây hại, tự nhiên và
hiệu quả: 

+ Áp dụng việc học cho
đánh răng!!



ƯU ĐIỂM

• Sản phẩm mới trong phân khúc phát triển nhanh 
nhất cả về giá trị và khối lượng.

• Sự phát triển mới của thương hiệu hàng đầu 
SPLAT với lòng trung thành cao.

• Đa dạng hóa danh mục sản phẩm và cung cấp kem
đánh răng cho trẻ em tự nhiên và hiệu quả với giá
cả hợp lý.

• Thiết kế hấp dẫn và thông minh 
mà cả người lớn và trẻ em đều
thích.

• Hoạt hóa thương mại và lợi thế mua
hàng

• Giá cả hợp lý cho túi tiền của mọi
gia đình!

• Kem đánh răng mà trẻ em thích!
• Kem đánh răng dành cho trẻ em tự nhiên và hiệu quả cho việc bảo vệ khoang miệng hiệu 

quả, tăng cường men răng và chăm sóc nướu răng với giá cả hợp lý!
• Áp dụng việc học cho đánh răng!!
• Sẳn phẩm được phát triển tuân theo độ tuổi và yêu cầu của trẻ em!
• Hương vị thú vị và có điều ngạc nhiên trong mỗi gói!
• 98% Tự nhiên. Không gây hại trong trường hợp vô tình nuốt phải và ít gây kích ứng da. 

Không chưa bạc hà, flo, parabens, SLS, chất hóa dầu hoặc chất chất gây dị ứng.

ĐỐI VỚI TRẺ EM VÀ BỐ MẸ:

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG: ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG:



SPLAT KIDS SERIES (tuổi 2 – 6)

RĂNG CHẮC KHỎE



Phạm vi SPLAT là tạo ra các sản phẩm chăm sóc 
răng miệng tuyệt vời chất lượng cao chưa từng 

có


	Слайд номер 1
	Ưu điểm của SPLAT
	Ưu điểm của SPLAT
	SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
	Phát triển mang tính cách mạng
	Слайд номер 6
	Phát triển mang tính cách mạng
	Làm sạch răng trong 5 giây �Không chải. Không nước
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29

