
• organické zubní pasty
• přírodní ústní vody
• PLA a bambusové mezizubní kartáčky
• bambusové zubní kartáčky
• EKO doplňky

Profesionální, inovativní 

a udržitelná zubní péče, 

pro lidi, kteří dbají o své 

zdraví a dentální hygienu.

ALTERNATIVA,  
NA KTERÉ  
ZÁLEŽÍ
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Natural morning fresh  
kokosový olej + máta

Ideální pro vaši ranní rutinu. Kom-
pletní péče pro každodenní použití s 
vlastnostmi proti zubnímu kazu. Ob-
sahuje kokosový olej, který má anti-
mikrobiální účinek a pomáhá bojovat 
proti bakteriím. Vysoká koncentrace 
mátového oleje působí jako silné 
antiseptikum a  odstraňuje zápach 
z úst. Extrakt z aloe zklidňuje pod-
ráždění v ústech a posiluje dásně.

Ultra white  
bělící s aktivním uhlím  

+ matcha BIO

Skvělá alternativa k přírodnímu bě-
lení zubů, jelikož uhlí je známo svou 
vysokou absorpcí povlaku. Povlak 
způsobuje drobné tmavé fleky na 
zubech. Jejich původ lze hledat také 
v pití vína, kávy, čajů a v konzumaci 
různých druhů ovoce. Aktivní dřevě-
né uhlí tento povlak jemně odstraňu-
je a navrací zubům jejich přirozenou 
bílou barvu bez jakéhokoli poškozo-
vání skloviny.

Complete PRO  
šalvěj + aloe BIO

Obsahuje množství bio certifikova-
ných extraktů. Tyto extrakty mají 
silné protizánětlivé, uklidňující a an-
tiseptické vlastnosti. Pomůže zlep-
šit celkový stav zubů a dásní. Pasta 
obsahuje výtažky z  aloe a  šalvěje, 
které uklidňují záněty a  podráždě-
ní v  ústech. Extrakt z  granátového 
jablka pomáhá snižovat zubní povlak 
a slouží jako silný antioxidant.
Tato zubní pasta obsahuje fluorid.

0887
modrá

0889
růžová

0888
žlutá

Pro dospělé - bambusové

Kartáčky jsou speciálně navrženy 
tak, aby se díky malým rozměrům 
dostaly i  na těžko dostupná místa 
a zbavili tak ústní dutinu škodlivých 
nečistot a bakterií. Zároveň se díky 
speciálně zaostřeným štětinám do-
stanou i do těch nejužších mezizub-
ních prostor a dopomáhají tak k do-
sažení krásného a zářivého úsměvu.

0886
S aktivním 

uhlím

ZUBNÍ PASTY

0881
75 ml

ZUBNÍ KARTÁČKY

0896
75 ml

0871
75 ml

Zubní pasty neobsahují žádné parabeny, fluorid, SLS, umělé barviva, 
jsou klinicky testované a schválené. Vhodné i pro vegany.
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Sensitive gums – na citlivé 
zuby – kopřiva + šalvěj BIO

Zubní pasta pro citlivé dásně byla 
pečlivě vyvinutá ke zklidnění zá-
nětlivých procesů v  dásních způ-
sobených hromaděním bakterií 
a  povlaků. Tato zubní pasta pro 
kaž dodenní použití má silné an-
tioxidační vlastnosti, díky přítom-
nosti vitamínu E. Organické ex-
trakty z kopřivy a šalvěje pomáhají 
předcházet nepříjemnému podráž-
dění, bolestivým otokům a stažení 
dásní. Zubní pasta na citlivé dásně 
vás zbaví jakékoli bolesti a vrátí rů-
žovou barvu vašich dásní.

Super white 
citron + máta BIO

Organická a  zároveň bělící zubní 
pasta obsahuje přírodní oleje, vý-
tažky a aktivní ingredience označe-
né jako BIO, které udržují vaše zuby 
bílé a pečují o celkové zdraví ústní 
dutiny. Obsahuje výtažek z citrónu, 
který pomáhá udržovat přirozený 
lesk skloviny. Zároveň je obohacený 
o granátové jablko, aloe vera a vý-
tažky z máty, které chrání zuby, po-
silují sklovinu a zklidňují dásně.

 

0897
75 ml

0882
75 ml

PRO DOSPĚLÉ
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Pro děti - bambusové

Zářivé barvy štětinek dokáží 
upoutat pozornost dětí a správný 
tvar hlavice se dostane i na obtíž-
ně dostupné místa v ústní dutině. 
Na rozdíl od kartáčků pro dospělé 
je hlavice trošku větší, aby zabrá-
nila nechtěnému spolknutí pasty.

Jahoda

Zubní pasta s probiotiky je bez 
fluoridu, s přidaným xylitolem 
a  je vhodná ke každodennímu 
použití. Vhodné pro děti všech 
věkových kategorií. Je vyvinu-
ta speciálně pro citlivé dětské 
dásně a zuby, které potřebují tu 
nejlepší možnou péči.

Bubble gum

Přírodní zubní pasta, s příchutí 
žvýkačky je vhodná pro děti ve 
věku od dvou do šesti let, co z ní 
dělá nenahraditelného pomocní-
ka při mytí zoubků.

Pomeranč + mandarinka

Přírodní zubní pasta, s příchu-
tí pomeranče a  mandarinky je 
vhodná pro děti ve věku od pár 
měsíců až po čtyři roky, což z ní 
dělá nenahraditelného pomocní-
ka při prvním mytí zoubků.

KARTÁČKY NA ZUBY

0893
50 ml

0872
50 ml

0894
50 ml

Zubní pasty neobsahují žádné parabeny, fluorid, SLS, umělá barviva, 
jsou klinicky testované a schválené. Vhodné i pro vegany.

0890
modrá

0891
žlutá

0892
růžová

Zubní pasty
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PRO DĚTI
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Bio plastové  
mezizubní kartáčky

Mezizubní kartáčky jsou vyrobeny 
z  PLA - kyseliny polymléčné, které 
se považuje za bio plast a  pochá-
zí z  obnovitelných zdrojů. Rukojeť 
i obal jsou vyrobeny z PLA a je mož-
né je recyklovat.

Zubní kartáčky  
z recyklovatelného  

bio plastu

Zubní kartáčky z  recyklovatelného 
bio plastu PLA v sobě spojují odbor-
nou kvalitu dentální hygieny a udrži-
telnost. Ergonomická rukojeť je vy-
robena z PLA - kyseliny polymléčné, 
což představuje druh recyklovatel-
ného bio plastu. Vlákna jsou vyrobe-
na z nejkvalitnějšího nylonu DuPont. 
Hlavice obsahuje až 6580 štětin, 
které zanechají čisté zuby. Celý obal 
zubního kartáčku je recyklovatelný 
a biologicky rozložitelný.

0945
10 ks

0946
8 ks

0947
6 ks

0940
zelená

0941
růžová

0942
modrá

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

MEZIZUBNÍ A ZUBNÍ KARTÁČKY,  
DENTÁLNÍ NITĚ
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Bambusové  
mezizubní kartáčky

Rukojeť je vyrobena z MOSO bam-
busu, udržitelného a  obnovitelného 
materiálu, který je navíc přirozeně 
antimikrobiální. Štětiny jsou vyrobe-
ny z nejkvalitnějšího nylonu schvále-
ného zubaři.

Dentální nit

Jednoduše rozložitelné a  šetrné 
zubní nitě potažené jemnou vrst-
vou vosku, aby nedráždily dásně. 
Balení i nit jsou 100% recyklovatelné 
a eco-friendly.

Svěží mentol 
Jednoduše rozložitelná a  šetrná 
zubní nit z kukuřičného škrobu, po-
tažená jemnou vrstvou vosku, aby 
nedráždila dásně, s příjemnou máto-
vou příchutí.

0895
50 m

0878
30 m

0943
8 ks

0944
8 ks

0,40 mm 0,45 mm

Exotická skořice
Snadno pronikne mezi vaše zuby 
a  seškrábe tak veškerý povlak 
a zbytky jídla. Skořicový olej naopak 
působí protizánětlivě a zubní dutině 
dodává jemný a svěží dech.

 
PRO CELOU RODINU



DOPLŇKY

Bambusové vatové  
tyčinky - 100 ks

Jsou vyrobeny z udržitelně rostoucího 100% bio bambusu a organické 
vaty. Bambus je přirozeně antibakteriální materiál nezpůsobující odlesňo-
vání a je přátelský k přírodě, co znamená, že jeho vyhlazováním nezpůso-
bujete znečištění přírody v takovém množství, v jakém se to běžně děje 
při používání klasických vatových tyčinek.

ÚSTNÍ HYGIENA

Ústní voda  
proti paradentóze

Ideální pro lidi, kteří trpí zaníce-
nými a krvácejícími dásněmi. Byla 
vyvinutá špičkovými zubařskými 
odborníky, posiluje dásně a  po-
máhá při projevech paradentózy.

Ústní voda FRESH   
s příchutí máty

Zjemňující ústní voda pomáhá 
v boji proti podrážděným dás-
ním, bakteriím a  zároveň udr-
žuje svěží dech.

0884
růžový

0879
300 ml

0898
300 ml

0883
modrý

0899
bílý

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

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

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

Certifikáty kvality


