
ПАМ'ЯТКА
З ВИКОРИСТАННЯ
ЗУБНИХ ПАСТ



НАВІЩО 
ПОТРІБНІ 
ЗУБНІ 
ПАСТИ?

• Запорука здоров'я всього організму

• Підтримання бактеріального балансу

• Краса та здоров'я зубів

• Здоров'я і захист ясен

• Захист від передчасних ознак старіння (друге 
підборіддя, втрата овалу обличчя)



• КАРБОНАТНІ (крейда, вона ж карбонат кальцію, має високий 
індекс абразивності) – можуть надавати руйнівного впливу на 
емаль.

• З ДІОКСИДОМ КРЕМНІЮ (силікою) – забезпечує сучасний, 
малотравматичний догляд за зубами, не пошкоджують емаль

• ЗМІШАНІ (карбонат + силіка) – коштують дешевше, але менш 
дбайливі, ніж пасти з чистою силікою.

ЯКІ ПАСТИ БУВАЮТЬ?



ЧОГО СЛІД УНИКАТИ 
НА УПАКОВЦІ ПАСТИ

• Карбонат кальцію

• ПАР – SLS (лаурилсульфат натрію) 
Висушує та надає руйнівної дії.

• ПЕГ-8 (загусник)
«Пустий» компонент, впливає тільки 
на зовнішній вигляд.

• Консерванти (парабени)
Ухвалені фармпромисловістю, але 
фактично є синтетикою.

• Синтетичні барвники
Не мають жодної користі.

ЩО КОРИСНО 
В СКЛАДІ ЗУБНИХ ПАСТ

• Силіка як основний компонент

• Натуральні олії та екстракти

• Максимально безпечні консерванти, які 
мають спеціальний дозвіл на використання в 
продуктах для oral care
(догляду за порожниною рота)

• Барвники – натуральні речовини 
(ягідні екстракти, глина, вугілля тощо)

Безабразивні зубні пасти –

новинка на ринку

(Siberian Wellness перші!)



RDA

ІНДЕКС RDA ДЛЯ ВСІХ ПАСТ SIBERIAN WELLNESS 
НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 50

Вкрай низький вплив абразиву + низька травматичність = 
дбайливі зубні пасти

Одиниця вимірювання властивості стирання абразиву (система США)

Тільки дві лабораторії в США можуть визначити RDA, але є параметри, за 
якими можна підрахувати індекс RDA:

• Безабразивна паста: RDA = 0
• Безпечна паста: RDA = 100
• Карбонатна паста: RDA = 150 і вище



ФТОР
КОРИСНА РЕЧОВИНА ДЛЯ ПІДТРИМАННЯ ЗДОРОВ'Я 
ЗУБІВ І ЗАХИСТУ ВІД КАРІЄСУ
• Але (!) в різних районах країни або навіть міста наявність фтору у воді 

дуже різна.

• Оптимальний і безпечний рівень фтору у воді – 1,5 мг на 1 л.

• Якщо вміст фтору у воді вище + паста зі фтором = виникає флюороз (часто 
завдає шкоди дитячим зубам).

Щоб не збільшувати ризик флюорозу, ми не використовуємо в своїх пастах фториди. 
Рішення про призначення пасти зі фтором може прийняти тільки стоматолог.



ПАСТИ
Siberian Wellness
ПІДХОДЯТЬ
ДЛЯ ДІАБЕТИКІВ,
оскільки мають вкрай низький 
глікемічний
та інсуліновий індекс



ЯКІСТЬ
Успішно 
сертифіковані в 
країнах Євросоюзу 
та більшості країн 
СНД.

ТРИ КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ
ЗУБНИХ ПАСТ SIBERIAN WELLNESS

БЕЗПЕЧНІСТЬ
Не містять жорстких 
синтетичних антисептиків, 
агресивних піноутворювачів та 
інших потенційно шкідливих 
для організму компонентів.

01
УНІКАЛЬНІСТЬ
Розроблені за 
спеціальними 
авторськими рецептами та 
містять МАКСИМАЛЬНО 
МОЖЛИВУ кількість 
корисних компонентів.

02 03



ВИСОКІ СТАНДАРТИ ВИРОБНИЦТВА

ЗУБНІ ПАСТИ
SIBERIAN WELLNESS

GMP — міжнародний 
стандарт якості виробництва 
косметичної продукції (ISO 
22716)

ISO 9001 — міжнародний 
стандарт менеджменту 
якості продукції, що 
випускається



ГІГІЄНІЧНІ ПАСТИ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ 
ПАСТИ

• Мінімум 2 рази на день – для 
підтримки здоров'я 
порожнини рота та хорошого 
стану зубної емалі.

• Підходять дітям з 6 років.

• Мінімум 2 рази на день – якщо 
проблеми вже почались.

• Для профілактики проблем 
порожнини рота.

• Підходять для дітей від 6 років.

7
5 
м
л



99,1%
КОРИСНИХ 
КОМПОНЕНТІВ 
НАТУРАЛЬНОГО 
ПОХОДЖЕННЯ

БЕЗПЕЧНИХ СИНТЕТИЧНИХ 
КОМПОНЕНТІВ: ВОНИ ЗАХИЩАЮТЬ 
ПРОДУКТ ВІД РОЗВИТКУ ПАТОГЕННОЇ 
МІКРОФЛОРИ

0,9%

Гігієнічні пасти Siberian Wellness 
НАСКІЛЬКИ НАТУРАЛЬНІ?



НАТУРАЛЬНА КОРИСТЬ – ВСЕРЕДИНІ
СВІЖІСТЬ ПОДИХУ

ЕКСТРАКТ МАГНОЛІЇ
Захищає від бактерій, що викликають карієс і 
неприємний запах із рота.

ПІКЛУВАННЯ ПРО ПОРОЖНИНУ РОТА

L-АРГІНІН
Ефективно усуває гіперчутливість зубів.

ЗЕЛЕНИЙ ЧАЙ
Має протизапальну дію.

ЗАХИСТ ВІД КАРІЄСУ

КСИЛІТОЛ (10%)
Завдяки ефективній концентрації має 
доведену активність проти карієсогенних 
бактерій.

БІЛОСНІЖНА УСМІШКА

НАТУРАЛЬНИЙ ФЕРМЕНТ ПАПАЇН
Дбайливо та ефективно очищає емаль, 
розщеплює зубний наліт у важкодоступних 
місцях, робить поверхню зубів бездоганно 
гладкою.



75 мл

ЛЕМОНГРАСС
Ефірна олія цієї рослини відмінно 
дезінфікує та дезодорує, підтримуючи 
здоров'я порожнини рота та надовго 
освіжаючи дихання.

ЧЕРВОНА ГЛИНА
Відмінний ремінералізатор, 
джерело багатьох мікроелементів, 
захист від стоншення та виснаження 
зубної емалі.

ВУГІЛЛЯ
Виготовлене з екологічно чистого 
бамбука: натуральний вибілювач
і детоксифікатор, який видаляє 
поверхневі плями та освіжає дихання.



ДЛЯ КОЖНОЇ ПРОБЛЕМИ ПОРОЖНИНИ РОТА –

СВОЄ РІШЕННЯ!



КОМПЛЕКСНИЙ ДОГЛЯД
І ЗАХИСТ ЯСЕН

• ПЕРША БЕЗАБРАЗИВНА ПАСТА
• Можна використовувати як гель
• Здоров'я ясен і захист від карієсу
• Менше нальоту та запаху після 

нічного сну

НАТУРАЛЬНИЙ
ЗАХИСТ

• ПІКЛУВАННЯ ПРО ЯСНА
• Очищення та захист від 

карієсу

ОНОВЛЕННЯ
ТА ВІДТВОРЕННЯ

• ЗМІЦНЕННЯ ЕМАЛІ
• Ремінералізація емалі
• Профілактика карієсу

ЗНИЖЕННЯ 
ЧУТЛИВОСТІ
ЗУБІВ

• ПРОФІЛАКТИКА СТОНШЕННЯ 
ЗУБНОЇ ЕМАЛІ



ВИБЕРИ 
СВОЮ ПАСТУ

КЛАСИЧНІ ТА ГЕЛЕВІ 
ЗУБНІ ПАСТИ SIBERIAN 
WELLNESS

ЕФЕКТИВНЕ ОЧИЩЕННЯ  

СВІЖИЙ ПОДИХ  

ВИБІЛЮВАННЯ ЕМАЛІ  

ПРОФІЛАКТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ РОТА  

НАТУРАЛЬНИЙ СМАК (без синтетичних ароматизаторів і 
барвників)  

ПРИРОДНИЙ СКЛАД
(вміст компонентів натурального походження)

Мінімум 

98,3% 99,1%

БЕЗ ФТОРУ  

БЕЗ ПАРАБЕНІВ  

ПІДХОДИТЬ ВЕГЕТАРІАНЦЯМ  

ОБ'ЄМ 100 мл 75 мл



ДІЛИСЬ ВРАЖЕННЯМИ, 
РЕКОМЕНДУЙ УЛЮБЛЕНІ
СМАКИ ТА БЕРИ УЧАСТЬ
У РОЗРОБЦІ НОВИХ ЗУБНИХ 
ПАСТ!*

www.siberianwellness.com

* Запропонуй цікавий і незвичайний смак зубної пасти в будь-якій з цих соцмереж! 
Ідею, яку наші розробники вважатимуть найоригінальнішою, буде прийнято для 
виробництва!


