
Wyłączny dystrybutor marki PrevDent w Polsce. 

Zapytaj o produkt naszego przedstawiciela:  

        Michał           tel. 795 339 140          
        Wojciech     tel. 604 095 970
        Paweł            tel. 510 278 978
        Grzegorz     tel. 735 575 377
        Wiesław      tel. 888 067 139 
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✓PrevDent CrWR to pierwszy produkt wybielający z nano-Hydroksyapatytem, który 

remineralizuje szkliwo i zmniejsza nadwrażliwość zębów. 

✓Aktywną substancją wybielającą PrevDent CrWR jest 6% nadtlenek wodoru (6% H
2
O

2
) 

połączony z nano-Hydroksyapatytem (nHAp). 

✓W wyniku zmieszania dwóch składników powstaje piana aktywnego tlenu  

z nanoHydroksyapatytem, który przenikając głęboko do kanalików zębiny eliminuje 

nadwrażliwość, jednocześnie remineralizując i odbudowując uszkodzone szkliwo.  

Po zabiegu zęby stają się jaśniejsze, bielsze i zdrowsze, a ich powierzchnia gładka  

i błyszcząca.  

✓Procedura PrevDent jest niemalże bezbolesna. Pacjent podczas procesu wybielania, 

ale także po nim, ma znacząco wyeliminowaną nadwrażliwość dzięki zastosowaniu 

nHAp.  

Regeneracyjno-wybielający System PrevDent CrWR

PRODUKTY PREVDENT 

Serum naprawcze z nHAp

✓Zestaw stworzony do szybkiej remineralizacji szkliwa 

za pomocą nHAp, by wyeliminować nadwrażliwość 

zębów i dodatkowo wzmocnić je w warunkach 

domowych.

✓Zestaw jest rekomendowany do użycia przed/po 

zabiegu systemem PrevDent CrWR. 

✓Aplikatory z serum należy stosować raz w tygodniu,  

a pastę z nano-Hydroksyapatytem o stężeniu 30% do 

codziennego mycia zębów.

Skład zestawu: 
• 4 szt. aplikatorów serum

• 30 ml tubka z pastą do zębów 

Pasta do zębów 
✓Zawiera połączenie nano-Hydroksyapatytu o stężeniu 15% i ksylitolu.

✓nHAp pomaga naprawić uszkodzone szkliwo i zapobiega przebarwieniu 

zębów przez uszczelnienie ich powierzchni. 

✓Zawarty w paście ksylitol sprzyja likwidacji płytki 

nazębnej. 

Nie zawiera fluoru! Płyn do płukania jamy ustnej 
✓Płyn zapewnia dodatkową ochronę zębów przed 

próchnicą, dzięki składnikom takim, jak ksylitol  

i gliceryna.

✓Nie zawiera alkoholu, dzięki czemu nie wysusza ust.

✓ Świeży miętowy smak odświeża oddech. 

Zestaw DeSensiDent  

✓Serum jest preparatem zawierającym najczystszą 

formę nano-Hydroksyapatytu, który wnika w 

głąb kanalików zębinowych,  remineraliując i 

naprawiając uszkodzone szkliwo. 

✓Dzięki temu nadwrażliwość zostaje 

zminimalizowana, a zęby stają się mocniejsze oraz 

mniej podatne na uszkodzenia. 

✓Aplikator zakończony gąbeczką łatwo i szybko 

umożliwia nałożenie serum na powierzchnię zębów.

5x  

10x  

75x  

Produkt dostępny:
• 75 szt. aplikatorów opakowaniu do użytku 

w gabinecie stomatologicznym

• 5 szt. lub 10 szt. aplikatorów w zestawach 

do użytku domowego 

Bezpieczny systemem wybielający zgodny z wymogami UE, 

do zastosowania w gabinecie stomatologicznym. 


