
VIGYÁZZ A SZÁDRA!
LACALUT FOG- ÉS SZÁJÁPOLÁS

TERMÉKNÉV KISZERELÉS FLUORID HATÁS

Lacalut aktiv preventív fogkrém 75 ml 1360 ppm
Védelmet nyújt a fogínyvérzés ellen. Érezhetően feszesebbé 
teszi az ínyt. Véd a fogágybetegségek ellen. 

Lacalut aktiv herbál fogkrém 75 ml 1360 ppm
A Lacalut aktiv formula a természet 8 értékes gyógynövényével kiegészítve. 
Erősíti a fogakat és a fogínyt. Fogágybetegségek megelőzésére, 
valamint fogínyvérzés és fogszuvasodás elleni védelemre. 

Lacalut white fehérítő fogkrém 75 ml 1357 ppm
A fehér és erős fogakért. Megőrzi a fogak természetes fehérségét, 
a fogzománc sérülései nélkül. Véd a fogszuvasodás ellen. 

Lacalut white & repair fogkrém 75 ml 1360 ppm
Speciális fogkrém a fogzománc felszínének javítására. Hidroxiapatit 
(a fog fő összetevője) tartalma révén ápolja és remineralizálja a 
fogzománcot, ezáltal kijavítja a sérüléseket a fog felszínén. 

Lacalut sensitive fogkrém 75 ml 1476 ppm
Kíméletesen tisztítja az érzékeny fogakat és fognyakat, csökkenti 
a fájdalomérzékenységet és véd a fogszuvasodás ellen. 

Lacalut extra sensitive fogkrém 75 ml 1476 ppm
Ellenállóvá teszi a fogakat, kíméletesen és hatékonyan tisztítja 
a fogak felületét. A speciális hatóanyag-kombináció csökkenti 
a fogak érzékenységét, különösen a fognyak területén.

Lacalut gyógynövényes fogkrém 75 ml 1360 ppm
A szabadon lévő fognyak védelmére és a fogíny megerősítésére. Speciális 
gyónynövény-kivonatokat tartalmaz. Megelőzi a fogszuvasodást. 

Lacalut fl uor fogkrém 75 ml 1476 ppm Mineralizálja a fogzománcot és véd a fogszuvasodás ellen. 

Lacalut fl ora fogkrém 50 ml 900 ppm
Megszünteti a kellemetlen szájszagot, csökkenti a foglepedék kialakulását, 
és tartósan friss leheletet biztosít. 

Lacalut alpin fogkrém 50 ml 1476 ppm
Természetes sók és alpesi ásványi anyagok kombinációjával. 
Ápolja, vitalizálja a fogínyt és biztosítja a fogszuvasodás 
elleni védelmet. Tartósan friss leheletet biztosít. 

Lacalut gyermekfogkrém 4 éves korig 50 ml 250 ppm
Hatékony védelem fogszuvasodás ellen. Kíméletes tisztítás. 
A- és E-vitaminnal, gyümölcsös málna ízzel. Cukormentes.

Lacalut gyermekfogkrém 4-8 éves korig 50 ml 500 ppm
Kíméletes tisztítás és biztos védelem a fogszuvasodás 
ellen a tejfogak és maradó fogok közötti átmenet idején. 
Kellemes fodor- és borsmenta ízzel. Cukormentes.

Lacalut gyermekfogkrém 8 éves kortól 50 ml 1400 ppm
Kíméletes és alapos tisztítás. Mineralizálás és védelem a maradó fogak 
számára. Mikrokapszulázott citromint (citromos-mentás) ízzel. 
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TERMÉKNÉV KISZERELÉS HATÁS

Lacalut aktiv szájvíz 300 ml
Fogínygyulladás megelőzésére, fogszuvasodás ellen, foglepedék eltávolítására. 
Alkoholt nem tartalmaz.

Lacalut white szájvíz 300 ml
A fehérítő fogkrémek kiegészítésére, a fogak fehérségének megőrzésére, a fogzománc 
erősítésére. 
Alkoholt nem tartalmaz.

Lacalut sensitive szájvíz 300 ml
Preventív hatású szájvíz, az érzékeny fogak védelmére, a fogszuvasodás megelőzésére. 
Alkoholt nem tartalmaz.

Lacalut aktiv fogkefe db
Különleges megmunkálású sörtéi révén nem csak a fogfelületet tisztítja alaposan, 
hanem a fogak között réseket is, amelyeket a hagyományos fogkefe nem ér 
el. A kihegyezett sörték kiváló tisztítóképessége vizsgálatokkal igazolt. 

Lacalut sensitive fogkefe db
Érzékeny fogak és szabadon lévő fognyak kíméletes és alapos tisztítására. Egyenként 
lekerekített hegyű, különlegesen puha sörtéi gyengéden tisztítják a fogakat és a fogközöket, 
míg a kefe hullámos felülete révén különösen a szabadon lévő fognyakat tisztítja alaposan. 

Lacalut gyermekfogkefe 4 éves korig db
A gyermekek fogápolási követelményeinek megfelelő fogkefe. 
Kisméretű feje könnyen eléri a tisztítandó fogközöket és a nehezen 
elérhető őrlőfogakat is. Csúszásmentes nyél és gumírozott fej.

Lacalut gyermekfogkefe 4 éves kortól db
A gyermekek fogápolási követelményeinek megfelelő fogkefe. 
Megfelelő méretű kefefej, extra fi nom, kihegyezett sörteszálak, színes 
adagolóterület a fogkrém számára, csúszásmentes nyél. 

Lacalut Interdental fogköztisztító 
kefe védőkupakkal

db
4 féle méretben kapható: XS (Ø 2,0 mm), S (Ø 2,4 mm), M (Ø 3,0 mm) és L 
(Ø 4,0). A Lacalut Interdental fogköztisztító kefe alkalmas fogszabályozók, 
műfogsorok, rögzített fogpótlások és implantátumok tisztítására is.

Lacalut dent extra rögzítőkrém 
műfogsorhoz

40 g
Kettős védelem: Nyálkahártya- & fogíny-védelem. Különösen egyszerű használat. 
Teljesen íz-semleges, és száraz, ill. nedves protézisre egyaránt felhasználható. Jól 
rögzíti a “harmadik fogakat”, anélkül hogy a harapás magassága megváltozna. 

Lacalut dent műfogsortisztító tabletta 32x
Aktív oxigén & menta-frissesség. Koncentrált tisztítóanyagok műfogsorhoz. 
Csak szájon kívül alkalmazható. 

Gyártja: Dr. Theiss Naturwaren GmbH, 66464 Homburg, Michelinstrasse 10. Németország Forgalmazza: Naturprodukt Kft 2046 Törökbálint, DEPO, Pf. 8 Tel.: 06 23 511 337
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odás ellen, foglepedék eltávolítására.
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A termékek kaphatók a gyógyszertárakban, gyógynövényboltokban, dm, Rossmann, Auchan, Tesco, SPAR és 
INTERSPAR üzletekben, valamint megrendelhetők webáruházunkban! www.lacalut.hu
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