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Dlaczego naprawa szkliwa jest
taka ważna?

Każdego dnia nasze zęby są narażone na dzia-
łanie bodźców mechanicznych (szczoteczka 
do zębów) i chemicznych (pokarmy i kwasy), 
powodujących mikroskopijne, niezauważal-
ne zarysowania, pęknięcia i szczeliny, w któ-
rych gromadzi się osad, bakterie i barwniki. 
Z czasem może to prowadzić do poważniej-
szych uszkodzeń, takich jak próchnica oraz 
starcie i utrata połysku szkliwa.

czy wiesz, że uszkoDzenia zębów są 
nieoDwracalne?

W szkliwie nie ma żywych komórek i dlate-
go nie potrafi się ono regenerować. Z tego 
względu jakiekolwiek uszkodzenia szkliwa są 
nieodwracalne. Żaden biologiczny proces nie 
jest w stanie naprawić uszkodzonej emalii.

jak możesz naprawić uszkoDzone 
szkliwo i w jaki sposób Działają 
rewolucyjne nanocząsteczki 
microrepair®?

W składzie BioRepair® znajdują się bioaktyw-
ne mikrocząsteczki Microrepair®, które dzięki 
swojej budowie wnikają w głąb mikroskopij-
nych uszkodzeń szkliwa i zębiny skutecznie je 
remineralizując i naprawiając.

Cząsteczki MICROREPAIR® są to niezwykle 
małe cząsteczki (wielkości 10-100 miliardów 
razy mniejszej niż metr) substancji zwanej 
substytutem apatytu węglanowego cynku, 
która ma strukturę bardzo zbliżoną do struk-
tury szkliwa zębowego.

Biologicznie aktywne mikrocząsteczki odbu-
dowują strukturę szkliwa i wypełniają mikro-
skopijne, niewidoczne pęknięcia oraz rysy 

spowodowane działaniem kwaśnych sub-
stancji oraz bodźców mechanicznych.
Dzięki rewolucyjnej formule, która odtwarza 
naturalną substancję mineralną zębiny i szkli-
wa biorepair® naprawia nawet najmniejsze 
uszkodzenia, pęknięcia i defekty szkliwa.

Pasty do zębów BioRepair® są dostępne w 
dwóch różnych wersjach opracowanych spe-
cjalnie w odpowiedzi na zróżnicowane wy-
mogi higieny każdego z nas.

BioRepair® jedyne pasty z nanocząsteczkami  
MICROREPAIR®, które naprawiają mikrosko-
pijne, powierzchniowe uszkodzenia po-
wstające na szkliwie i zębinie.

W jaki sposób NoWa pasta do zębóW NapraWia szkliWo?
biorepair® - twój dentysta w tubce.

Do nabycia w aptekach tuba 100 ml ~22 zł

biorepair®
naprawia szkliwo


