
Drogi Kliencie, 

z przyjemnoÊcià prezentujemy Pani/Panu innowacyjny produkt
opracowany dzí ki wspó∏pracy mí dzy BlanX Research Laboratories
a LEBSC - Laboratorium Chemii Strukturalnej, Biologicznej
i Ârodowiskowej Uniwersytetu Boloƒskiego. 

BlanX BioRepair® to pierwsza pasta do z´bów stworzona na
bazie bioaktywnych mikroczàsteczek, które ze wzgl´du na
swojà budow´ potrafià penetrowaç w g∏àb mikroskopijnych,
powierzchownych uszkodzeƒ szkliwa i z´biny, skutecznie je
remineralizowaç i naprawiaç. 

Przez ponad 30 lat Wydzia∏ Chemii „G. Ciamician” Uniwersytetu
w Bolonii aktywnie wspó∏pracujàc z LEBSC wykorzystywa∏
zaawansowane techniki chemii fizycznej do badania chemicznych
i biologicznych aspektów procesu mineralizacji materia∏ów
uwapnionych, w szczególnoÊci tkanki kostnej. 

LEBSC zyska∏ szerokie doÊwiadczenie i wiedz´ w dziedzinie
materia∏ów uwapnionych, a tak˝e w przygotowywaniu inno-
wacyjnych, bioaktywnych materia∏ów do wykorzystania jako
implanty kostne w stomatologii i chirurgii szcz´kowo-twarzowej. 

Mo˝e Pani/Pan osobiÊcie sprawdziç niezwyk∏e dzia∏anie bioak-
tywnych mikroczàsteczek MICROREPAIR®. Dzi´ki codziennemu
stosowaniu BlanX BioRepair® mo˝emy w uÊmiechu z przyjemnoÊcià
pokazywaç zdrowe z´by. 

Serdecznie pozdrawiam, 

prof. Norberto Roveri
Docent Chemii Ogólnej
wydzia∏ chemii „G. Ciamician”
Uniwersytet w Bolonii

Ju˝ teraz kup pasty BioRepair® w swojej aptece. 

Wy∏àczny Dystrybutor w Polsce: 
A. B. Berren-Handlowy Sp. z o. o. 

Ul. Ogrodowa 22, Micha∏owice-Regu∏y
www.biorepair.pl
www.blanx.info.pl
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PO CO NAPRAWIAå SZKLIWO?

Nie ka˝dy zdaje sobie spraw´ z tego, ˝e
nasze z´by ka˝dego dnia w kontakcie z jedze-
niem i piciem ulegajà zu˝yciu. Powstajà
w nich drobniutkie, niewidoczne go∏ym
okiem uszkodzenia, w których gromadzà
si´ bakterie, odk∏ada si´ kamieƒ i przebar-
wienia. Z czasem mo˝e to doprowadziç do
powstania powa˝niejszych uszkodzeƒ,
takich jak ubytki, pogorszenie ogólnego
stanu z´bów i utrata po∏ysku szkliwa.

CZY WIESZ, ˚E USZKODZENIA 
Z¢BÓW SÑ NIEODWRACALNE?

W szkliwie nie ma ˝ywych komórek i dlatego
nie potrafi si´ ono regenerowaç. Z tego
wzgl´du jakiekolwiek uszkodzenia szkliwa sà
nieodwracalne. ˚aden biologiczny proces nie
jest w stanie naprawiç uszkodzonego szkliwa. 

JAK MO˚ESZ NAPRAWIå 
USZKODZONE SZKLIWO?

W sk∏adzie BioRepair® znajdujà si´ bioak-
tywne mikroczàsteczki MICROREPAIR®,
które dzi´ki swojej budowie wnikajà w g∏àb
mikroskopijnych uszkodzeƒ szkliwa i z´biny
skutecznie je remineralizujàc i naprawiajàc.

• Naprawia powierzchniowà struktur´ szkliwa i z´biny
• Pomaga zwalczyç nadwra˝liwoÊç z´bów
• Zapobiega tworzeniu si´ p∏ytki bakteryjnej, kamienia naz´bnego

i próchnicy
• Dok∏adnie oczyszcza powierzchnie miedzyz´bowe niedost´pne

dla szczoteczki
• Zapewnia z´bom wyjàtkowo skutecznà ochron´ przeciwbakteryjnà
• Nie zawiera chlorheksydyny i nie powoduje tym samym ucià l̋iwych

przebarwieƒ z´bów

• Naprawia powierzchniowà struktur´ szkliwa i z´biny
• Zwalcza p∏ytk´ naz´bnà i kamieƒ
• Zapewnia z´bom wyjàtkowo skutecznà ochron´ przeciw-

bakteryjnà
• Zawiera 20% MICROREPAIR® – bioaktywne mikroczàsteczki

odbudowujàce szkliwo
• Nie zawiera zwiàzków fluoru, dzi´ki czemu mo˝e byç stosowana

nawet przez dzieci poni˝ej 7 roku ˝ycia

• Naprawia powierzchniowà struktur´ szkliwa i z´biny
• Dzia∏a na powierzchni´ z´bów zmniejszajàc ich wra˝liwoÊç
• ¸agodzi podra˝nienia wywo∏ane szczotkowaniem z´bów
• Pomaga zwalczyç nadwra˝liwoÊç z´bów i bolesnoÊç

spowodowanà spo˝ywaniem goràcych lub zimnych napojów
oraz s∏odyczy

• Zwalcza p∏ytk´ naz´bnà i kamieƒ
• Zawiera 20% MICROREPAIR® - bioaktywne mikroczàsteczki

odbudowujàce szkliwo
• Nie zawiera zwiàzków fluoru, dzi´ki czemu mo˝e byç

stosowana nawet przez dzieci poni˝ej 7 roku ˝ycia

BioRepair® WRA˚LIWE Z¢BY

BioRepair® P∏yn

BioRepair® PE¸NA OCHRONA

BioRepair® Night

BioRepair® – pasty do codziennego mycia z´bów, dost´pne
w trzech rodzajach specjalnie opracowanych, aby zaspokoiç
ró˝ne wymagania w zakresie higieny jamy ustnej.

NAJNOWSZE ODKRYCIE,                        KTÓRE ODBUDOWUJE Z¢BY

• Pasta, która odbudowuje Twoje z´by, kiedy Ty Êpisz
• Naprawia powierzchniowà struktur´ szkliwa i z´biny
• Skutecznie chroni z´by przed dzia∏aniem kwasów
• Kiedy Êpisz tworzy na Twoich z´bach specjalnà

pow∏ok´ ochronnà o przed∏u˝onym dzia∏aniu
• Zapobiega przykremu oddechowi zapewniajàc Ci

Êwie˝e przebudzenie ka˝dego ranka


