
• organické zubné pasty
• prírodné ústne vody
• PLA a bambusové medzizubné kefky
• bambusové zubné kefky
• EKO doplnky

Profesionálna, inovatívna 
a udržateľná zubná 
starostlivosť pre ľudí, ktorí 
dbajú o svoje zdravie 
a dentálnu hygienu.

ALTERNATÍVA  
NA KTOREJ  
ZÁLEŽÍ
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Natural morning fresh  
 kokosový olej + mäta

Ideálna pre vašu rannú rutinu. Kom-
pletná starostlivosť na každodenné 
použitie s vlastnosťami proti zub-
nému kazu. Obsahuje kokosový olej, 
ktorý má antimikrobiálny účinok 
a  pomáha bojovať proti baktériám. 
Vysoká koncentrácia mätového oleja 
pôsobí ako silné antiseptikum a od-
straňuje zápach z úst. Extrakt z aloe 
upokojuje podráždenie v ústach 
a posilňuje ďasná. 

Ultra white 
bieliaca s aktívnym uhlím  

+ matcha BIO

Skvelá alternatíva k prírodnému bie-
leniu zubov, keďže uhlie je známe 
svojou vysokou absorbciou povlaku. 
Povlak spôsobuje drobné tmavé fľa-
ky na zuboch. Ich pôvod možno hľa-
dať aj v pití vína, kávy, čajov a v kon-
zumácií rôznych druhov ovocia. 
Aktívne drevené uhlie tento povlak 
jemne odstraňuje a navracia zubom 
ich prirodzenú bielu farbu bez aké-
hokoľvek poškodzovania skloviny.

Complete PRO  
 šalvia + aloe BIO

Obsahuje množstvo bio certifikova-
ných extraktov. Tieto extrakty majú 
silné protizápalové, upokojujúce 
a antiseptické vlastnosti. Pomôže 
zlepšiť celkový stav zubov a ďasien. 
Pasta obsahuje výťažky z aloe a šal-
vie, ktoré upokojujú zápaly a podráž-
denia v ústach. Extrakt z granátové-
ho jablka pomáha znižovať zubný 
povlak a slúži ako silný antioxidant. 
Táto zubná pasta obsahuje fluorid.

0887
modrá

0889
ružová

0888
žltá

Pre dospelých – bambusové

Kefky sú špeciálne navrhnuté tak, 
aby sa vďaka malým rozmerom do-
stali aj na ťažko dostupné miesta a 
zbavili tak ústnu dutinu škodlivých 
nečistôt a baktérií. Zároveň sa vďa-
ka špeciálne zaostreným štetinám 
dostanú aj do tých najužších medzi-
zubných priestorov a dopomáhajú 
tak k dosiahnutiu krásneho a žiari-
vého úsmevu.

0886
s aktívnym 

uhlím

ZUBNÉ PASTY

0881
75 ml

KEFKY NA ZUBY

0896
75 ml

0871
75 ml

Zubné pasty neobsahujú žiadne parabény, fluorid, SLS, umelé farbivá, 
sú klinicky testované a schválené. Vhodné aj pre vegánov.
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Sensitive gums – na citlivé 
zuby – žihľava + šalvia BIO

Zubná pasta pre citlivé ďasná bola 
starostlivo vyvinutá na upokojenie 
zápalových procesov v ďasnách 
spôsobených hromadením baktérií 
a povlakov. Táto zubná pasta na kaž-
dodenné použitie má silné antioxi-
dačné vlastnosti vďaka prítomnosti 
vitamínu E. Organické extrakty zo 
žihľavy a šalvie pomáhajú predchá-
dzať nepríjemnému podráždeniu, 
bolestivým opuchom a stiahnutiu 
ďasien. Zubná pasta na citlivé ďasná 
vás zbaví akejkoľvek bolesti a vráti 
ostro červenú farbu vašich ďasien.

Super white  
 citrón + mäta BIO

Organická a zároveň bieliaca zubná 
pasta obsahuje prírodné oleje, vý-
ťažky a aktívne ingrediencie ozna-
čené ako BIO, ktoré udržujú vaše 
zuby biele a starajú sa o celkové 
zdravie ústnej dutiny. Obsahuje 
výťažok z citrónu, ktorý pomáha 
udržovať prirodzený lesk skloviny. 
Zároveň je obohatená o granátové 
jablko, aloe vera a výťažky z mäty, 
ktoré chránia zuby, posilňujú sklovi-
nu a upokojujú ďasná. 

 

0897
75 ml

0882
75 ml

PRE DOSPELÝCH
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Pre deti – bambusové

Žiarivé farby štetiniek dokážu upútať 
pozornosť detí a správny tvar hlavič-
ky sa dostane aj na ťažko dostupné 
miesta v ústnej dutine. Na rozdiel 
od kefiek pre dospelých je hlavička 
trošku väčšia, aby zabránila nežela-
nému prehltnutiu pasty.

Jahoda

Zubná pasta s probiotikom je bez 
fluoridu, s pridaným xylitolom a je 
vhodná na každodenné použitie. 
Vhodné pre deti všetkých vekových 
kategórií. Je vyvinutá  špeciálne pre 
citlivé detské ďasná a zuby, ktoré 
potrebujú tú najlepšiu možnú sta-
rostlivosť.

Bubble gum

Prírodná zubná pasta, s príchuťou 
žuvačky je vhodná pre deti vo veku 
od dvoch do šiestich rokov, čo z nej 
robí nenahraditeľného pomocníka 
pri umývaní zúbkov.

Pomaranč + mandarínka

Prírodná zubná pasta, s príchuťou 
pomaranča a mandarínky je vhodná 
pre deti vo veku od pár mesiacov až 
po štyri roky, čo z nej robí nenahradi-
teľného pomocníka pri prvom umý-
vaní zúbkov.

KEFKY NA ZUBY

0893
50 ml

0872
50 ml

0894
50 ml

Zubné pasty neobsahujú žiadne parabény, fluorid, SLS, umelé farbivá, 
sú klinicky testované a schválené. Vhodné aj pre vegánov.

0890
modrá

0891
žltá

0892
ružová

ZUBNÉ PASTY
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PRE DETI
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Bioplastové  
medzizubné kefky

Medzizubné kefky sú vyrobené 
z PLA - kyseliny polymliečnej, ktorá 
sa považuje za bioplast a pochádza 
z obnoviteľných zdrojov. Rukoväť aj 
obal sú vyrobené z PLA a možno 
ich recyklovať.

Zubné kefky  
z recyklovateľného  

bioplastu

Zubné kefky z recyklovateľného bio-
plastu PLA v sebe spájajú odbornú 
kvalitu dentálnej hygieny a udržateľ-
nosť. Ergonomická rukoväť je vyro-
bená z PLA - kyseliny polymliečnej, 
čo predstavuje druh recyklovateľ-
ného bioplastu. Vlákna sú vyrobené 
z najkvalitnejšieho nylonu DuPont. 
Hlava obsahuje až 6580 štetín, ktoré 
zanechajú čisté zuby. Celý obal zub-
nej kefky je recyklovateľný a biolo-
gicky rozložiteľný.

0945
10 ks

0873
pre  

dospelých

0875
pre  

dospelých

0946
8 ks

0947
6 ks

0940
zelená

0941
ružová

0942
modrá

ZVÝHODNENÉ SADY

4ks Bambusové  
zubné kefky  

4 farby (čierna, ružová, 
modrá,žltá)

Bieliaca zubná pasta 
s aktívnym uhlím + modrá 

bambusová kefka

0,40mm - 10ks0,40 mm - 4 ks 
0,45 mm - 4 ks 0,4 mm – 6ks

MEDZIZUBNÉ A ZUBNÉ KEFKY, 
DENTÁLNE NITE, 
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Bambusové  
medzizubné kefky

Rukoväť je vyrobená z MOSO bam-
busu, udržateľného a obnoviteľného 
materiálu, ktorý je navyše prirodzene 
antimikrobiálny. Štetiny sú vyrobené 
z najkvalitnejšieho nylonu schválené-
ho zubármi.

Dentálna niť

Jednoducho rozložiteľné a šetrné zubné nite potiahnuté 
jemnou vrstvou vosku, aby nedráždili ďasná. Balenie aj niť 
sú 100% recyklovateľné a eco-friendly. 

Svieži mentol 
Jednoducho rozložiteľná a 
šetrná zubná niť z kukurič-
ného škrobu, potiahnutá 
jemnou vrstvou vosku, aby 
nedráždila ďasná, s príjem-
nou mätovou príchuťou.

0895
50 m

0878
30 m

0943
8 ks

0874
pre  

rodinu

0876
pre deti

0944
8 ks

0,40 mm 0,45 mm

4ks Bambusové zubné 
kefky pre deti a dospelých  

2x modrá + 2x ružová

Detská zubná pasta 
bubblegum + žltá detská 

bambusová kefka

Exotická škorica
Ľahko prenikne medzi 
vaše zuby a zoškriabe tak 
všetok povlak a zvyšky 
jedla. Škoricový olej nao-
pak pôsobí protizápalovo 
a zubnej dutine dodáva 
jemný a svieži dych. 

 

 

PRE CELÚ RODINU

SADY



DOPLNKY

Bambusové vatové  
tyčinky - 100 ks

Sú vyrobené z udržateľne rastúceho, 
100% bio bambusu a organickej vaty. 
Bambus je prirodzene anti-bakteriál-
ny materiál nespôsobujúci odles-
ňovanie a je priateľský k prírode, čo 
znamená, že jeho vyhladzovaním 
nespôsobujete znečistenie prírody 
v takom množstve, v akom sa to 
bežne deje pri používaní klasických 
vatových tyčiniek.

Bambusové slamky  
s kefkou na čistenie 

Sú z ľahko obnoviteľného zdroja, 
dajú sa použiť nespočetne veľa-
krát, môžete ich umývať ručne, 
vyvariť alebo dokonca hodiť do 
umývačky riadu.

ÚSTNA HYGIENA

Ústna voda  
proti paradentóze

Ideálna pre ľudí, ktorí trpia zapále-
nými a krvácajúcimi ďasnami. Bola 
vyvinutá špičkovými zubárskymi od-
borníkmi, posilňuje ďasná a pomáha 
pri prejavoch paradentózy.

Ústna voda FRESH  
 s príchuťou mäty

Zjemňujúca ústna voda pomáha 
v  boji proti podráždeným ďas-
nám, baktériám a zároveň udržuje 
svieži dych.

0885
4 ks

0884
ružové

0879
300 ml

0898
300 ml

0883
modré

0899
biele

   tel: +421 905 864 140, email: info@bioruza.sk 
www.bioruza.sk    Bioruža     bioruzask

  tel.:+420 792 578 253, email: admin@bioruze.cz 
www.bioruze.cz    Biorůže     bioruze

BIORUŽA, s.r.o. 
Rosinská 13 
01 008 Žilina

Certifikáty kvality


