
1

RECEPT NA ZDRAVÁ ÚSTA



HERBADENT je česká firma s tradicí od roku 1897.  
 
V tom roce začíná naše historie. Vladimír Svatek  
s Dr. Javůrkem začínají v Praze na Smíchově výrobu  
medicinálních vín. Bratr zakladatele, Dr. PhMr. Vavřinec Svatek 
rozšiřuje začátkem století účinky a indikace díky využití 
léčivých bylin a o pět let později se výroba stěhuje do  
nových prostor, které HERBADENT využívá dodnes. 
 
V šedesátých letech vyvinul Dr. Karmazín extrakt ze 7  
léčivých bylin. Masážní roztok na dásně HERBADENT se začal 
v lékárnách prodávat jako léčivý přípravek na parodontózu  
a na afty v roce 1968. Osvědčená tradiční receptura a pečlivý 
výrobní postup s důrazem na péči a trpělivost se úspěšně  
využívá dodnes a patentovaný bylinný extrakt bez použití  
chemických barviv či pěnidel se stal základem všech  
ostatních bylinných přípravků HERBADENT pro zdravá ústa.

HERBADENT, ZNAČKA S TRADICÍ I BUDOUCNOSTÍ

HERBADENT,  
od základu přírodní.



Masážní roztok na dásně 
 
Unikátní receptura všech produktů HERBADENT vychází z tohoto tradičního Roztoku na dásně,  
který je registrován jako léčivo a jehož účinky jsou schváleny od SÚKL a prověřeny desetiletími i statisíci  
spokojených zákazníků. K dostání je jako volně prodejné léčivo pouze v lékárnách. 

Jeho účinky pro léčbu zánětů dásní a prevenci rozvoje parodontózy si chválí generace pacientů i stomatologů.  
Při ošetřování aftů je Masážní roztok HERBADENT doporučován jako přípravek první volby a využívá se  
i při ošetřování otlaků pod snímatelnými náhradami či po chirurgických zákrocích v dutině ústní.
 
Složení léčivých látek: Herbarum extractum fluidum pro HERBADENT (bylinný extrakt pro přípravek  
HERBADENT) 22,5 ml, acidum salicylicum (kyselina salicylová) 0,25 g, acidum boricum (kyselina boritá) 0,25 g, 
acidum citricum monohydricum (monohydrát kyseliny cltronové) 0,125 g, benzocainum (benzokain) 0,0625 g, 
Menthae piperitae etheroleum (silice máty peprné) 0,05 g, Caryophylli floris etheroleum  
(silice hřebíčkovcového květu) 0,05 g, Foeniculi amari fructus etheroleum  
(silice plodu fenyklu obecného pravého) 0,025 g.

Složení pomocných látek: Ethanol 96 % (V/V), čištěná voda. 

Složení extraktu:
Agrimoniae herba (řepíková nať) 5,0 g
Matricariae flos (heřmánkový květ) 2,0 g
Salviae officinalis herba (nať šalvěje lékařské) 2,0 g
Tormentillae rhizoma (nátržníkový oddenek) 1,0 g
Ethanolum 96 %(WV) (ethanol 96 %) 77,0 g
Aqua purificata (čištěná voda) 18,5 g
 
 
 
 
Jak se HERBADENT Masážní roztok používá?
Neředěný roztok slouží k masážím dásní a k aplikaci  
na postižené sliznice ústní dutiny. Masáž dásní se provádí  
vatovou tyčinkou, namočenou do neředěného roztoku  
HERBADENT (například nakápnutého do uzávěru lahvičky).  
Kolmo k dásni přiloženou tyčinkou se masíruje okraj dásně  
a mezizubní papila (10 krát okolo každého zubu).  
 
Nedoporučí-Ii lékař jinak, provádí se masáž jednou denně,  
vždy večer po důkladném vyčištění zubů a tedy po odstranění  
zubního plaku. Přetrvává-li onemocnění dásní nebo sliznice  
dutiny ústní déle než 4 týdny, je třeba upravit další léčbu.

objem 
25 ml
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Výrobky HERBADENT v sobě snoubí léty prověřenou léčivou sílu přírody a moderní poznatky součas-
né stomatologie a dentální hygieny. Základem všech produktů HERBADENT je unikátní klinicky 
ověřená receptura, založená na patentované kombinaci extraktů a silic sedmi léčivých bylin. 

Obvyklé syntetické přísady dnešních přípravků pro ústní hygienu jsou u výrobků HERBADENT  
v maximální možné míře nahrazeny přírodními látkami. Právě díky absenci chemických barviv,  
pěnidel a lepku jsou produkty HERBADENT vhodné i pro děti, kojící matky, diabetiky,  
ale také pro onkologické pacienty či další osoby s citlivým organismem. 

Heřmánek 
pravý  
 
zklidňuje sliznice 
dutiny ústní. Díky  
antiseptickému 
a dezinfekčním 
účinku potlačuje 
zánět v dutině 
ústní, eliminuje 
jedovaté produk-
ty metabolismu.

Řepík  
lékařský  
 
má protizánětli-
vý, antiseptický a 
stahující účinek. 
Tlumí bolest za-
nícených dásní a 
hrdla, hojí ústní 
sliznice a dásně.

Šalvěj  
lékařská  
 
má antiseptický 
a dezinfekční 
účinek. Stahu-
jícím účinkem 
pomáhá v 
dutině ústní 
proti krvácení 
dásní. Potlačuje 
halitózu (zápach 
z úst). 

Mochna  
nátržník  
 
je rostlinné 
anti-biotikum a 
anti-virotikum. 
Stahuje ústní 
sliznice a po-
máhá tak proti 
krvácení dásní, 
potlačuje zánět 
v dutině ústní.

Máta  
peprná  
 
má antiseptický 
a dezinfekční 
účinek. Tlu-
mí halitózu, 
potlačuje zánět 
v dutině ústní. 
Zpříjemňuje 
dech a má chla-
divý účinek.

Fenykl  
obecný  
 
má dezinfekční a 
bakteriostatické 
účinky. Je proto 
vhodný i jako 
kloktadlo při sta-
fylokokových a 
streptokokových 
infekcích.
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Hřebíček  
 
 
je vynikající 
přírodní lokální 
anestetikum. 
Tlumí bolest při 
citlivosti zubů 
a dásní, působí 
antisepticky.

HERBADENT, VYROBENO Z BYLIN



HERBADENT ORIGINAL 
Řada výrobků pro účinnou 
preventivní péči o zdravá ústa
 
K dostání v lékárnách, 
drogeriích nebo online.  
Více na www.herbadent.cz.

HERBADENT KIDS 
Bylinná péče od Zoubko-
vé víly pro mléčný chrup 
dětí do 8 let.
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HERBADENT PROFESSIONAL 
Řada výrobků pro aktutní  
a intenzivní péči o dutinu ústní 
 
K dostání pouze v lékárnách, u stomatologů 
a dentálních hygienistek. 
Více na www.herbadent-professional.cz.

HERBADENT JUNIOR 
Bylinná péče od Herba  
a Denty pro smíšený 
chrup dětí od 6 let.

HERBADENT UBRUSH! 
První elektrický mezizubní 
kartáček s mezizubním 
gelem pro dokonalé čiště-
ní mezizubních prostor.



HERBADENT  
ORIGINAL 
 
Řada HERBADENT ORIGINAL zahrnuje  
kompletní řadu výrobků pro prevenci  
zubního kazu a zánětů v ústní dutině a je  
dostupná v běžném prodeji. Řada obsahuje  
nejsilnější Roztok na dásně, Gel na dásně,  
použitelný i pro čištění mezizubních prostor,  
Ústní vodu a zubní pasty ORIGINAL a HOMEO. 
Celou řadu doplňují nové zubní kartáčky  
HERBADENT, vyvinuté ve spolupráci českého  
designéra Filipa Streita a českých stomatologů  
a dentálních hygienistek.
 
Díky svému přírodnímu složení a bylinnému  
základu omezují všechny produkty HERBADENT 
ORIGINAL efektivně množství bakterií v ústech,  
ale na rozdíl od synteticky vyráběných přípravků 
zároveň zachovávají přirozenou mikroflóru  
dutiny ústní a trvale tak pečují o zdravá ústa. 
 
HERBADENT, bylinný recept na zdravá ústa.

Klinicky ověře-
ná kombinace 

bylin

Komplexní 
ochrana

Vhodné při 
paradentóze  
a zánětech

Anti- 
bakteriální 

účinky

Neobsahuje 
lepek

Bez chemic-
kých barviv  

a pěnidel

Léty prově-
řený bylinný 

extrakt
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HERBADENT ORIGINAL 
Bylinný roztok na dásně 
 
 
Roztok na dásně ORIGINAL je vyráběn dle léty osvědčené bylinné 
receptury HERBADENT z patentovaného extraktu léčivých bylin  
ve farmaceutické kvalitě (řepík, šalvěj, heřmánek a nátržník)  
a jejich silicí (fenykl, hřebíček, máta). Anestetický účinek ben- 
zokainu je nahrazen zvýšeným obsahem hřebíčkové silice,  
jedná se tedy o volně prodejný přípravek. 
 
Je určený především k péči v případě zánětů a krvácení dásní  
a k prevenci parodontitidy. Jeho mírně anestetické účinky  
ulevují od bolesti, proto se využívá i při léčbě aftů nebo otlaků 
sliznic pod snímatelnými zubními náhradami. Inovované složení  
působí díky anestetickým účinkům hřebíčkové silice a sníženému 
obsahu alkoholu na postižené místo citlivě a efektivně.

Aplikuje se na postižené místo například vatovou tyčinkou. 
 
Doporučená cena: 139 Kč

objem 
25 ml

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

-           -
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HERBADENT ORIGINAL  
Bylinný gel na dásně 
 
 
HERBADENT Bylinný gel na dásně vychází z unikátní a desetiletími klinicky 
ověřené směsi extraktů a silic ze 7 léčivých bylin. Extrakt řepíku, heřmánku, 
šalvěje a nátržníku dodává gelu jeho léčivé účinky. Mátová, hřebíčková  
a fenyklová silice mu zase propůjčují jedinečnou vůni a svěžest. 

Pomáhá v péči o dásně a sliznice dutiny ústní. Je zejména vhodný  
při výskytu zánětlivých projevů v dutině ústní (krvácení a zánět dásní). 

Je vhodný také pro použití s mezizubními kartáčky a pomáhá  
při výskytu aftů nebo oparů a při projevech parodontitidy. Lze  
jej používat i k péči o dásně s otlaky pod snímatelnými náhra- 
dami nebo po rovnátkách. Redukuje nepříjemný zápach z úst 
a zanechává na dásni účinné bylinné složky. 
 
Aplikuje se po vyčištění zubů nejlépe měkkým kartáčkem. Při čištění  
mezizubních prostor usnadňuje aplikaci mezizubního kartáčku.  
Gel doporučujeme aplikovat večer po vyčištění zubů, kdy na dásních  
zůstane bylinný gelový film, který tak působí dlouhodobě. 

Gel nenahrazuje běžnou zubní pastu. 
 
Doporučená cena: 149 Kč

obsah 
25 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu
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HERBADENT ORIGINAL 
Bylinná ústní voda 
 
 
Bylinná ústní voda HERBADENT je vhodným doplňkem komplexní péče 
o zdravá ústa. Je určena k výplachům a k celkové hygieně dutiny ústní. 
Pravidelné používání této bylinné ústní vody zlepšuje motivaci pacienta 
k péči o dutinu ústní a napomáhá při snižování rizika zánětů, vzniku 
zubního plaku a kazu. Ústní voda HERBADENT je vyrobena na základě 
unikátní a receptury HERBADENT a bez použití chemických barviv.
 
Unikátní receptura HERBADENT vychází z klinicky ověřené kombinace  
7 léčivých bylin. Léty prověřený výtažek s antibakteriálními účinky účin-
ně a šetrně ničí škodlivé bakterie, ale zároveň díky svému přírodnímu 
složení zachovává přirozenou rovnováhu ústní mikroflóry.

Pomáhá tak v boji proti zubnímu kazu, zánětu dásní, aftům  
i parodontóze. Udržuje vonný dech. 

Extrakt řepíku, heřmánku, šalvěje a nátržníku dodává ústní vodě její 
léčivé účinky. Mátová, hřebíčková a fenyklová silice jí zase propůjčují 
jedinečnou vůni a svěžest.
 
Přestože bylinná ústní voda neobsahuje chemická barviva ani fluor, 
nedoporučujeme ji polykat. Není též vhodná pro děti do tří let. 
 
Doporučená cena: 79 Kč (100 ml) / 159 Kč (400 ml)

objem 
400 ml

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

-  - - -      

objem 
100 ml
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HERBADENT ORIGINAL 
Bylinná zubní pasta 
 
 
Bylinná gelová zubní pasta HERBADENT s fluoridy a minimální 
abrazivitou pro preventivní péči a ochranu zubů a dásní. Obsahuje 
unikátní a klinicky ověřenou směs extraktů a silic ze 7 léčivých bylin, 
je vyrobena podle tradiční receptury a bez použití chemických 
barviv a pěnidel. 

Přírodní pěnidla pouze z obsažených bylin dodávají zubní pastě 
HERBADENT omezenou pěnivost a tak zabraňují „falešnému pocitu 
čistých zubů“, často dosahovaného u dnešních zubních past se 
silnou mentolovou vůní a výrazným pěněním. Zvyšuje se tak 
motivace pacienta k pečlivějšímu čištění zubů, a tedy důklad-
nějšímu odstranění zubního plaku. Díky tomu a díky bylinnému 
extraktu se tak minimalizuje nebezpečí vzniku zubního kazu, zánětu 
a krvácení dásní a jejich následných komplikací.
 
Pastu doporučujeme používat v kombinaci s jemnými zubními  
kartáčky HERBADENT. Žádná zubní pasta nemůže nahradit  
význam mechanického čištění zubů a dásní pomocí zubního  
a mezizubního kartáčku. 
 
Doporučená cena: 139 Kč

obsah 
100 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

   - - - -  
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HERBADENT  
ORIGINAL HOMEO 
Bylinná zubní pasta  
bez fluoru a mentolu 
 
 
Bylinná zubní pasta HOMEO vychází ze zubní pasty HERBADENT 
ORIGINAL, ale neobsahuje fluor ani mentol a je obohacená  
o výtažek z ženšenu. Ženšen vstřebávaný ústní sliznicí účinně 
podporuje zpěvňování a stahování dásní a napomáhá celkové  
regeneraci sliznic dutiny ústní. 

Díky tomuto složení je zubní pasta HERBADENT HOMEO vhodná  
pro péči o dutinu ústní nejen u pacientů s homeopatickou léčbou, 
ale také u pacientů s přecitlivělostí nebo při alergických projevech 
na tyto složky. Může se využít i pro péči o mléčný chrup u malých 
dětí, nebo pro čištění zubů u diabetiků či onkologických pacientů.
 
Je vyráběná podle tradiční receptury,  
bez chemických barviv a pěnidel. 
 
Doporučená cena: 169 Kč

obsah 
100 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

  - - - -  
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HERBADENT KIDS 
Bylinková zubní pasta 
 
 
Bylinková zubní pasta od Zoubkové víly, která dětem do 8 let 
pomáhá s péčí o zuby. Zubní pasta HERBADENT KIDS byla  
vyvinutá speciálně pro dětský chrup už od prvního zoubku. 

Je založená na osvědčené bylinné receptuře HERBADENT  
a neobsahuje lepek ani chemická barviva či pěnidla. Díky své-
mu přírodnímu složení šetrně pečuje o zdraví dětských zubů 
a dásní. Má optimální obsah fluoridů (450 ppm) a minimální 
abrazivitu pro dokonalou ochranu mléčných zoubků. 

Neobsahuje žádná chemická pěnidla, je bezlepková a zcela 
bez cukru. Děti si ji oblíbí nejen pro její příjemně nasládlou 
chuť a vůni, ale také pro vyobrazený motiv Zoubkové víly  
od české návrhářky Leny Brauner. 
 
Doporučená cena: 99 Kč

obsah 
75 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

   - - - -  
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HERBADENT JUNIOR 
Kosmická zubní pasta 
 
 
Bylinná „kosmická“ zubní pasta s fluorem HERBADENT 
JUNIOR je určená pro péči o smíšený chrup dětí od 6 let. 
Důkladně čistí zuby od zubního plaku a současně šetrně 
pečuje v době výměny chrupu o dásně a sliznice dutiny 
ústní. Vyrábíme ji dle tradiční a klinicky ověřené receptury 
HERBADENT, bez přidání chemických barviv či pěnidel. 
Přírodní pěnidla pocházejí pouze z obsažených bylin. 

Pasta Junior má sníženou abrazivitu a obsahuje 950 ppm 
fluoridů pro optimální péči o dětský chrup. 
 
O motivaci dětí k čištění (nejen) zubů se starají Herb  
a Denta. Jejich příběh najdete na www.kosmickapasta.cz. 
 
Doporučená cena: 119 Kč

obsah 
75 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

   - - - -  
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HERBADENT ORIGINAL 
Zubní kartáčky 
 
 
Tyto kartáčky jsou dílem spolupráce českého designéra Filipa Streita,  
českých stomatologů a dentálních hygienistek. Jsou spojením kvalitního  
českého designu a profesionální péče o chrup. 

Nově vyvinuté zubní kartáčky HERBADENT splňují nároky moderní zubní péče: 
▪	kompaktní hlava osázená jemnými vlákny pro optimální odstranění zubního plaku 
▪	tenký, přiměřeně pružný krček kartáčku pro kontrolu přítlaku 
▪	šestihranný průřez držátka pro optimální uchopení 
▪	selektivní matování povrchu pro bezpečný úchop a hladký pocit v ústech 
▪	ekologicky šetrný materiál, ekoplast ze zbytků rostlin rýže 
▪	patentovaný systém individuálního barevného označení  
 vyměnitelnými knoflíky z recyklovaného plastu. Barevný knoflík  
 dává možnost individuálního označení pro každého člena rodiny. 
 
Doporučená cena: 69 Kč

vyrobeno  
z ekoplastu

kvalitní 
vlákna

tvrdá vlákna
střední vlákna
jemná vlákna
velmi jemná vlákna
ultrajemná vlákna
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HERBADENT MIDI 
Zubní kartáčky 
 
Nově vyvinuté zubní kartáčky HERBADENT MIDI jsou určeny pro pacienty,  
kteří věnují čištění zubů náležitou péči. Speciálně tvarovaná, v obou rozměrech  
zmenšená hlava kartáčku, osazená nejjemnějšími vlákny umožňuje optimální  
vyčištění každé části zubu. Zkrácené držátko (16,5 cm) sedne i do menší ruky. 
Doporučená cena: 79 Kč 

HERBADENT JUNIOR 
Zubní kartáčky 
 
Ve spolupráci s českými stomatology a dentálními hygienistkami nově vyvinuté zub-
ní kartáčky HERBADENT JUNIOR, vyrobené z ekoplastu, ekologicky šetrného materi-
álu, splňují nároky moderní zubní péče o dětské zuby. Speciálně tvarovaná, v obou 
rozměrech zmenšená hlava kartáčku, osazená nejjemnějšími vlákny umožňuje 
optimální vyčištění každé části zubu. Zkrácené držátko (16,5 cm) sedne i do  
menší ruky. Kartáčky doplňují „kosmickou“ zubní pastu HERBADENT JUNIOR  
od Herba a Denty. Více na www.kosmickapasta.cz 
Doporučená cena: 59 Kč

M
ID

I

JU
N

IO
R

vyrobeno  
z ekoplastu

kvalitní 
vlákna

kvalitní 
vlákna

ultrajemná vlákna

ultrajemná vlákna
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HERBADENT  
PROFESSIONAL 
 
Řada HERBADENT PROFESSIONAL slou-
ží k AKUTNÍ péči o dutinu ústní. Zvýšená 
koncentrace účinného bylinného extraktu 
HERBADENT ze 7 léčivých bylin pomáhá  
spolu s dalšími účinnými látkami k rychlejší- 
mu hojení v místech akutního zánětu.
 
Výrobky řady HERBADENT PROFESSIONAL  
jsou dostupné pouze v lékárnách,  
ve vybraných stomatologických ordinacích  
a u dentálních hygienistek.

Zvýšený obsah 
bylinného 
extraktu

Pomáhá  
při akutních 
problémech  

v dutině ústní

Komplexní 
ochrana

Anti- 
bakteriální 

účinky

Neobsahuje 
lepek

Bez chemic-
kých barviv  

a pěnidel

Obsah fluoru 
1450 ppm
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HERBADENT PROFESSIONAL  
Bylinný roztok na dásně 
 
 
Bylinný roztok na dásně HERBADENT PROFESSIONAL má zvýšený obsah 
osvědčeného bylinného extraktu HERBADENT. Vychází z osvědčené přírodní 
receptury registrovaného, klinicky prověřeného léčiva HERBADENT Masážní 
roztok na dásně, ale anestetikum benzokain je v tomto volně prodejném 
přípravku nahrazeno vyšším obsahem hřebíčkové silice. 
 
Roztok PROFESSIONAL je určený k akutnímu ošetření gingivitidy  
či jiných zánětů sliznic v ústní dutině, včetně projevů parodontitidy.  
Jeho mírně anestetické účinky ulevují od bolesti, je proto vhodný při léčbě 
krvácivých dásní, aftů, oparů, otlaků pod snímatelnými zubními náhradami  
a rovnátky. Pomáhá hojení ran po chirurgických zákrocích v ústní dutině.
 
Snížené množství alkoholu a integrované kapátko zajišťují snadné  
a šetrné použití. Nanáší se buď kapátkem s úzkým hrdlem přímo  
na postiženou oblast nebo pomocí vatové tyčinky.  
Lze aplikovat na mezizubní kartáček. 
 
Doporučená cena: 149 Kč

objem 
25 ml

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

-            -
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HERBADENT PROFESSIONAL 
Gel na dásně 
 
 
Bylinný gel na dásně s vysokým obsahem klinicky ověřených  
bylinných extraktů obsahuje navíc příměs 0,15% chlorexidinu  
pro rychlejší antibakteriální účinky a účinnější léčbu akutních  
zánětů dásní a snížení množství bakterií a zubního plaku. 
 
Je určen k akutní péči o dásně a sliznice dutiny ústní, zejména při  
prvních projevech parodontitidy, jako jsou záněty a krvácení  
dásní. Je vhodný rovněž při léčbě aftů, oparů a otlaků pod snímatel- 
nými zubními náhradami a rovnátky nebo po chirurgických zákrocích.
 
Gel se aplikujte po důkladném vyčištění zubů přímo na dásně  
například pomocí jemného zubního kartáčku nebo vatové tyčinky.  
Užívat pravidelně maximálně po dobu 14 dnů, poté kúru na týden  
přerušte, nebo používejte k péči o dásně Bylinný gel na dásně  
HERBADENT ORIGINAL či Bylinný roztok HERBADENT ORIGINAL. 
 
Doporučená cena: 199 Kč

objem 
25 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu
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HERBADENT PROFESSIONAL 
Koncentrát bylinné ústní vody 
 
 
Ústní voda HERBADENT PROFESSIONAL je určena k intenzivní péči  
o zdraví úst. Škodlivé bakterie ničí účinně a zároveň šetrně, protože 
díky svému přírodnímu složení na základě osvědčeného extraktu  
HERBADENT ze 7 léčivých bylin zachovává přirozenou rovnováhu  
ústní mikroflóry.
 
Po naředění 1:10 je vhodný pro každodenní péči o dutinu ústní.  
Omezuje množství bakterií v ústech a tedy zpomaluje vznik zubního 
plaku. Je účinný v boji proti paradontóze a omezuje riziko vzniku  
zánětů a krvácení dásní
 
Je možné jej použít před stomatologickým ošetřením pro omezení  
obsahu bakterií v ústech a zápachu z úst pacienta, a také po ošetření 
pro zklidnění sliznic a pro snížení rizika bakteriemie po zákroku. 
 
Koncentrát 250 ml je určen pro přípravu až 2,5 litru bylinné ústní vody. 
Při menším ředění se zvyšují antibakteriální účinky. 
 
Doporučená cena: 289 Kč

až  
2,5 litru 

objem 
250 ml

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu
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HERBADENT PROFESSIONAL
Bylinná zubní pasta s fluorem 
 
 
Gelová zubní pasta Herbadent Professional se zvýšeným obsahem 
bylinného extraktu je vhodná pro intenzivní péči a při akutních problé-
mech v dutině ústní. Díky vysokému obsahu fluoridů (1450 ppm) také 
intenzivně posiluje a chrání sklovinu vašich zubů. Snižuje riziko 
vzniku zubního kazu, pomáhá při výskytu aftů a komplexně pečuje  
o zdraví vašich úst. Je určena pouze pro dospělé.
 
Pasta Herbadent Professional neobsahuje žádná chemická  
barviva a její mírná pěnivost je zajištěna pouze přírodními  
pěnidly z obsažených bylin. 

Pastu doporučujeme používat v kombinaci s jemnými zubními kartáč-
ky Herbadent. Nezapomínejte, že žádná zubní pasta nemůže nahradit 
význam mechanického čištění zubů a dásní pomocí zubního kartáčku. 
 
Doporučená cena: 179 Kč

obsah 
100 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

    - -  
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HERBADENT  
PROFESSIONAL HOMEO 
Zubní pasta s ženšenem  
bez fluoru a mentolu 
 
 
Bylinná zubní pasta HOMEO PROFESSIONAL se zvýšeným obsa-
hem osvědčeného bylinného extraktu HERBADENT a bez obsa-
hu mentolu a fluoru je vhodná pro intenzivní péči při akutních 
problémech v dutině ústní a současném používání homeopatik. 
 
Díky tomuto složení je zubní pasta HERBADENT HOMEO vhodná 
pro péči o dutinu ústní nejen u pacientů s homeopatickou 
léčbou, ale také u pacientů s přecitlivělostí nebo při alergických 
projevech na tyto složky. Může se využít i pro péči o chrup  
u diabetiků či onkologických pacientů.
 
Je vyráběná podle tradiční receptury, bez chemických barviv  
a pěnidel. Pomáhá při výskytu aftů a jiných zánětlivých projevů 
v dutině ústní a komplexně pečuje o zdraví úst. Ženšen účinně 
podporuje zpevňování dásní a napomáhá celkové regeneraci 
dutiny ústní. Je určena pouze pro dospělé. 
 
Doporučená cena: 189 Kč

obsah 
100 g

Čištění zubů, 
prevence proti 
zubnímu kazu

Čištění  
mezizubních 

prostor

Ochrana proti 
zánětu dásní  

a parodontitidě

Ošetření  
zánětů  
dásní

Ošetření  
krvácejících  

dásní

Ošetření  
aftů 

v ústech

Ošetření  
otlaků  
sliznic

Omezení  
bakterií  

v dutině ústní

Zlepšení  
dechu

   - -  
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HERBADENT PROFESSIONAL 
Zubní kartáčky 
 
Nově vyvinuté zubní kartáčky HERBADENT PROFESSIONAL jsou určeny  
pro pečlivou hygienu dutiny ústní. Speciálně tvarovaná vlákna „Floss“  
umožňují proniknutí svazku hlouběji do mezizubního prostoru a gingiválního  
sulku pro pečlivější vyčištění těžce přístupných prostor u pacientů,  
kteří z jakéhokoliv důvodu nepoužívají mezizubní kartáčky. 

Zubní kartáčky HERBADENT PROFESSIONAL splňují nároky moderní zubní péče: 
▪	kompaktní hlava osazená jemnými vlákny pro optimální odstranění zubního plaku 
▪	tenký, přiměřeně pružný krček kartáčku pro kontrolu přítlaku 
▪	šestihranný průřez držátka pro optimální uchopení 
▪	selektivní matování povrchu pro bezpečný úchop a hladký pocit v ústech 
▪	speciální vlákna „Floss“ pro snazší čištění hůře přístupných míst 
▪	patentovaný systém individuálního barevného označení vyměnitelnými  
 knoflíky z recyklovaného plastu 
 
Doporučená cena: 79 Kč

vlákna 
Floss ultrajemná vlákna



HERBADENT UBrush! 
Elektrický mezizubní kartáček 
 
 
První elektrický mezizubní kartáček UBrush!  
umožňuje snadné, šetrné a důkladné vyčištění  
hůře dostupných míst mezi jednotlivými zuby.  
Široký výběr vyměnitelných kartáčků a rychlé  
vibrace přístroje zajistí účinné odstranění zubního  
plaku a bakterií, které ohrožují zdraví ústní dutiny  
a bráni vzniku zubního kazu a zánětu dásní. 
 
Integrované LED světlo a přídavné zrcátko  
umožňují snadnou kontrolu čištěného místa.  
Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme  
používat společně s mezizubním gelem  
HERBADENT (je součástí setu).
 
UBrush! byl vyvinut dentální hygienistkou  
pro snadné každodenní použití pacienty,  
ale uceňují ho i profesionálové,  
stomatologové a dentální hygienistky. 

Sada obsahuje:
1 přístroj UBrush!
11 vyměnitelných kartáčků
2 adaptéry na kartáčky
1 zrcátko na prst 
1 mezizubní gel HERBADENT 
1 baterie AA
Stojan na přístroj 
Návod k použití 
 
Doporučená cena: 2 234 Kč



Herbadent s.r.o. 
Strakonická 1134/13, 150 00  Praha 5

Česká republika, EU 
 

herbadent.cz  |     
 

info@herbadent.cz
+420 257 328 914

Hlavní partner Nadačního fondu  
Českého rozhlasu Světluška

Generální partner projektu  
Dětský úsměv

Zlatý partner asociace ADH

Člen Czechdent

Partner vzdělávacího centra Tereza


