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Pavel Smažík

majitel HERBADENTU

Zuby, prevence, péče, příroda, byliny.

Tato slova mě provázejí už několik desetiletí.

V různých chvílích s různou intenzitou či naléhavostí. Provázejí mě od doby,
kdy jsem se rozhodl studovat stomatologii. Vlastně už od doby, kdy jsem
si jako kluk na dětském táboře ulomil přední zub.

V posledních letech se ta témata navzájem propojila a spolu se slovy tradice,
závazek, udržitelnost a budoucnost vytvořila jeden kompaktní a logický celek.

HERBADENT.

Kořeny HERBADENTU sahají do předminulého století. Základ dnešních
dentálních přípravků pochází ze 60. let 20. století. A současné století
věnujeme rozvoji a všestrannému využití tohoto osvědčeného bylinného 
základu.
Pro moderní péči o zdravá ústa, pro zdraví celého těla.

Následující stránky vás provedou naším světem. Světem, jehož středobodem
jsou byliny.

Budeme rádi, když se HERBADENT stane součástí vašeho každodenního rituálu.
Budeme na tom s láskou, péčí a odhodláním pracovat



7



8

1897 PRAHA, RAKOUSKO-UHERSKO

V tom roce začíná naše historie. Vladimír Svatek s Dr. Javůrkem začínají 
v Praze na Smíchově vyrábět medicinální vína. Bratr zakladatele, 
Dr. PhMr. Vavřinec Svatek, rozšiřuje začátkem století účinky a indikace vín 
za využití exotických rostlin a o pár let později se výroba stěhuje do nových 
prostor na pražském Smíchově, které HERBADENT využívá dodnes.

V 60. letech 20. století vyvinul Dr. Karmazín extrakt ze 7 léčivých bylin. 

Masážní roztok na dásně HERBADENT se začal v lékárnách prodávat jako léčivý 
přípravek na zánět dásní a na afty v roce 1965. Osvědčená tradiční receptura 
a pečlivý výrobní postup s důrazem na kvalitu a trpělivost se úspěšně využívají 
dodnes a přírodní extrakt se stal základem všech ostatních bylinných  
přípravků HERBADENT.
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Založení společnosti 
Dr. Javůrek a Svatek první kvasírny a sklepy 

maltonových vín na Smíchově v Praze

Firma byla znárodněna vyhláškou 
ministerstva průmyslu 
a začleněna do n. p. Spojené 
farmaceutické závody (SPOFA)

Začátek produkce léčivých 
vín, kde hlavní produkty tvořila 
sladová vína Maltoferrochin 
a Condurango

Na trh byla uvedena nová 
řada zubních kartáčků 
HERBADENT, která vznikla díky 
úzké spolupráci s předními 
českými zubními lékaři

Vznik samostatné společnosti 
HERBADENT s. r. o.

100% vlastníkem společnosti 
HERBADENT se stává zubní lékař 

MUDr. Pavel Smažík

Začátek rozvoje komplexního 
bylinného portfolia se sloganem 

PREVENCE PŘÍRODOU

Privatizace a záchrana 
firmy před zánikem

Na trh byla uvedena nová
řada produktů pro preventivní
péči HERBADENT ORIGINAL 
pod základním heslem 
VYROBENO Z BYLIN

Zisk medailí na výstavách 
v Praze, Paříži a Bruselu

Výrobou bylinného léčivého 
masážního roztoku na dásně 

HERBADENT začal klíčový 
milník v rozvoji přípravků pro 

léčbu a péči o zdravá ústa

První využití bylinného  
extraktu ze 7 bylin pro přípravky 
mimo stomatologii: Balzám  
na rty a Mastička z bylinZměna právní formy 

na akciovou společnost 
Herbai

Inovace řad výrobků pro děti 
BABY, KIDS a JUNIOR a řady 

pro profesionální použití 
HERBADENT PROFESSIONAL

2023

Expanze produktové palety 
HERBADENT s řadami 
FUSION a FORTE

Světová dentální výstava IDS  
v Kolíně nad Rýnem.
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Léčivé byliny jsou základem všech našich výrobků. Nesou v sobě léčivou sílu 
přírody a my ji s pokorou využíváme pro zlepšení zdraví našich zákazníků 

i pro prevenci různých onemocnění.

Řepík lékařský Heřmánek pravý Šalvěj lékařská
má protizánětlivý, antiseptický 
a stahující účinek. Tlumí bolest 
zanícených dásní a hrdla, hojí 
ústní sliznice a dásně.

zklidňuje sliznice ústní dutiny. Díky
antiseptickému a dezinfekčnímu účinku 
potlačuje zánět v ústní dutině a eliminuje 
jedovaté produkty metabolismu.

má antiseptický a dezinfekční účinek. 
Stahujícím účinkem pomáhá v ústní 
dutině proti krvácení dásní. Potlačuje 
halitózu (zápach z úst).

PREVENCE PŘÍRODOU

VYROBENO Z BYLIN



13

NAŠICH BYLIN7 

Hřebíček Fenykl obecný Máta peprná Mochna nátržník
je vynikající přírodní lokální 
anestetikum. Tlumí bolest 
při citlivosti zubů a dásní, 
působí antisepticky.

má dezinfekční a bakteriostatické 
účinky. Je proto vhodný i jako 
kloktadlo při stafylokokových 
a streptokokových infekcích.

má antiseptický a dezinfekční 
účinek. Tlumí halitózu, potlačuje 
zánět v ústní dutině. Zpříjemňuje 
dech a má chladivý účinek.

je rostlinné antibiotikum 
a antivirotikum. Stahuje ústní 
sliznice, pomáhá také proti 
krvácení dásní a potlačuje 
zánět v ústní dutině.
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Herbadent Roztok na dásně je registrovaný, volně prodejný lék, k dostání pouze v lékárnách. Obsahuje benzocainum, acidum salicylicum, bylinný extrakt Herbadent – 
herbarum extraktum fluidum Herbadent. Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
www.herbadent.cz / Herbai a.s. Údolní 252/1, Praha 4, 140 00, Česká Republika / tel: +420 728 640 293 Email: info@herbadent.cz

NA CO VŠE JE ROZTOK DOPORUČOVÁN?
•  Afty
•  Zánět dásní
•  Paradentóza
•  Péče o dásně po extrakci zubu
•  Péče o dásně po chirurgických zákrocích
•  Otlaky od zubních náhrad nebo rovnátek
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Co znamená 
QR kód na 
každé straně 
s produkty 
HERBADENT? 

Jednoduše ho 
vyfoťte pomocí
svého telefonu 
a prohlédněte si 
výrobek přímo  
v našem 
e-shopu. 

Rychlé 
a pohodlné.

HERBADENT.CZ

MASÁŽ DÁSNÍ
Dříve měl roztok na dásně v názvu uvedeno „masážní“.

Když zubní lékaři diagnostikovali pacientům zánět dásní nebo paradentózu,  
doporučili jim ke správné dentální hygieně provádět i masáž dásní roztokem 
HERBADENT. Pacienti si měli krouživými pohyby masírovat dáseň a mezizubní  
papilu (10x okolo zubu) v místě bolesti, krvácení nebo zánětu. Ideálně pak vždy  
večer, po řádném vyčištění zubů.

Doporučení
I dnes můžeme masírovat dásně – například jednosvazkovým kartáčkem.  
Optimální je roztok aplikovat na vatovou tyčinkou a nanášet na postižené místo.

Použitím roztoku dochází k intenzivnímu vstřebání účinných látek extraktu  
z bylin do postiženého místa a rychlejšímu hojení.

VŠE ZAČALO ROZTOKEM NA DÁSNĚ
Unikátní receptura roztoku na dásně HERBADENT vychází z extraktu ze 7 léčivých bylin, 
který vyvinul MUDr. Karmazín v roce 1965.

Každá bylina, která je součástí extraktu, v něm má svůj význam. Každá bylina je svým 
účinkem jedinečná, dohromady se perfektně doplňují a umocňují svůj účinek.

Již od začátku se roztok prodával v lékárnách jako léčivý přípravek na zánět dásní  
a afty. I dnes je HERBADENT roztok na dásně notifikován jako volně prodejné léčivo,  
pod kontrolou SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv),  dostupné pouze v lékárnách.

A proto i nadále vybíráme byliny ve farmaceutické kvalitě, zpracováváme je šetrným 
způsobem tak, aby nám předaly to nejlepší, co v nich je.  
Naše výroba odpovídá standardům farmaceutické výroby, která prochází několika 
stupni kontroly a jsme držiteli certifikátu GMP (zásad Správné výrobní praxe).

Všechny naše výrobky se tak k pacientům dostávají v té nejvyšší kvalitě.
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HERBADENT ORIGINAL
prevence přírodou
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Ústní vodaBylinný
roztok

Zubní pastaGel 
na dásně

Koncentrát
ústní vody

Mezizubní 
gel

Řada HERBADENT ORIGINAL zahrnuje kompletní řadu bylinných výrobků pro prevenci zubního kazu 
a zánětu dásní a je dostupná v běžném prodeji. 

Všechny produkty v této řadě obsahují unikátní, léty ověřený extrakt ze 7 léčivých bylin, který má 
protizánětlivé, stahující, antimikrobiální a mírně anestetické účinky. Díky extraktu působí preventivně 

proti vzniku aftů, zánětů v dutině ústní a paradentóze. Bylinný extrakt rovněž redukuje bakterie, 
způsobující zubní plak. Zároveň pomáhá udržet přirozenou mikrobiální rovnováhu v ústech. 

Vyrábíme dle tradiční receptury bez použití chemických barviv a pěnidel. 
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ROZTOK NA DÁSNĚ Z BYLIN

HV-026 HERBADENT ORIGINAL bylinný roztok, 25 ml

Na záněty, afty, otlaky od zubních  
náhrad nebo rovnátek. 

•  Tradiční roztok na dásně HERBADENT  
pro každodenní použití

•  Zvýšený podíl extraktu z hřebíčku  
pro anestetický účinek

•  Lokální aplikace

Indikace
•  Afty
•  Gingivitida
•  Prevence proti zánětu dásní
•  Oděrky či otlaky od fixních nebo snímatelných 

rovnátek či zubních náhrad

Doporučení
Na postižené místo aplikujte vatovou tyčinkou. 
Můžete také použít na masáž dásní – například 
jednosvazkovým kartáčkem.

Aplikujte ideálně po čištění zubů. Můžete použít  
i během dne, nejlépe po jídle a pití, aby roztok  
na sliznici zůstal co nejdéle.

Kloktání
Roztok lze nakapat do vody a použít  
i jako kloktadlo.
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ORIGINAL 
GEL NA DÁSNĚ Z BYLIN

HV-020 HERBADENT ORIGINAL bylinný gel na dásně, 25 g 

Gelová forma přípravku pro pohodlnou aplikaci  
na dásně nebo pod zubní náhradu.

•  Mukoadhezivní gelová struktura
•  Perfektně přilne ke sliznici a vytvoří  

ochrannou bariéru
•  S obsahem kyseliny hyaluronové pro  

rychlou  a hloubkovou regeneraci dásní

Indikace
•  Afty
•  Gingivitida
•  Prevence proti zánětu dásní
•  Oděrky či otlaky od fixních nebo snímatelných 

rovnátek či zubních náhrad

Doporučení
Gel doporučujeme aplikovat večer po vyčištění zubů,  
kdy se na dásních vytoří gelový film, díky kterému  
se budou dásně regenerovat celou noc.

V případě aftů či drobných oděrek aplikujte gel  
i během dne, ideálně po jídle a pití, aby gel zůstal  
na sliznici co nejdéle.

Na celé dásně aplikujte měkkým zubním kartáčkem,  
v případě lokální aplikace využijte jednosvazkový 
kartáček nebo vatovou tyčinku.
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ORIGINAL 
ZUBNÍ PASTA Z BYLIN

HV-018 HERBADENT ORIGINAL bylinná zubní pasta s fluoridem, 100 g
HV-049 HERBADENT ORIGINAL bylinná zubní pasta s fluoridem, 75 g
HV-037 HERBADENT ORIGINAL bylinná zubní pasta s fluoridem, 12 g

F

Pro zdravé dásně a každodenní  
ochranu před zubním kazem.

•  Díky unikátnímu extraktu z bylin chrání  
a regeneruje sliznice

•  Obsahuje fluoridy (950 ppm) pro účinnou 
ochranu před vznikem zubního kazu

•  Redukuje bakterie, které způsobují zubní 
plak a tím chrání proti vzniku zubního kazu

•  Gelová struktura s minimální abrazivitou
•  Ve třech velikostech: 100 g, 75 g, cestovní balení 12 g
•  Mírná pěnivost díky absenci SLS a pěnidel

Bez pěnidel = více pozornosti
Přírodní pěnidla obsažená v zubní pastě HERBADENT
mají omezenou pěnivost a tak zabraňují „falešnému
pocitu čistých zubů“.  Díky minimálnímu pěnění se zvyšuje pozornost 
a motivace pacienta k pečlivějšímu čištění. Tím důkladněji odstraní 
zubní plak a snižuje tak riziko vzniku zubního kazu.

Doporučení
Zubní pastu doporučujeme používat vždy v kombinaci s ústní vodou. 
Docílíte tak lepších výsledků péče o zuby a dásně.

Nezapomínejte!
Mechanické odstranění zubního plaku je stále základ
v preventivní péči o zuby. Žádná zubní pasta nemůže
nahradit význam mechanického čištění zubů pomocí
zubního a mezizubního kartáčku. Proto jsme společně
s českými zubními lékaři a dentálními hygienistkami
vyvinuli Správné zubní kartáčky HERBADENT.
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HV-038 HERBADENT ORIGINAL bylinný mezizubní gel, 25 g 

MEZIZUBNÍ GEL Z BYLIN

F

Pro snazší zavádění mezizubního kartáčku  
a omezení vzniku zánětu a krvácení. 

•  Pomocník v péči o mezizubní prostory
•  Účinná prevence vzniku mezizubních kazů
•  Podporuje regeneraci a zklidňuje dásně  

v mezizubním prostoru
•  Obsahuje fluoridy (950 ppm), které brání vzniku 

zubního kazu v mezizubním prostoru.
•  Gelová struktura pro jemné zavedení  

mezizubního kartáčku
•  Aplikační špička pro snadné nanášení  

na mezizubní kartáček

Doporučení
Aby bylo čištění mezizubních prostor příjemnější, 
naneste gel na vlákna mezizubního kartáčku  
a kartáček jemně zaveďte do mezizubního prostoru.  
Je důležité vědět, jak velký kartáček do kterého 
mezizubního prostoru zavádět. Jakmile byste na 
kartáček moc tlačili, je třeba zvolit menší velikost.

Nezapomínejte!
Každý zub má 5 plošek a zubním kartáčkem 
dosáhneme pouze na 3 z nich. A právě ty plošky, 
které se dotýkají jedna druhé, jsou pro vznik 
zubního kazu nebo zánětu dásní, ty nejrizikovější. 
Dokonale očistit je dokáže jenom mezizubní 
kartáček.



H
ER

B
A

D
EN

T 
O

R
IG

IN
A

L

22

ORIGINAL  
ÚSTNÍ VODA Z BYLIN

HV-021 HERBADENT ORIGINAL bylinná ústní voda, 400 ml
HV-022 HERBADENT ORIGINAL bylinná ústní voda, 100 ml

Pro svěží dech a komplexní péči
o zuby a dásně.

•  Nezbytná součást každodenní ústní hygieny
•  Působí preventivně proti vzniku zánětu dásní
•  Pomáhá proti halitóze
•  Redukuje bakterie, které způsobují zubní plak 

a tím chrání proti vzniku zubního kazu
•  Zachovává přirozenou rovnováhu ústní mikroflóry
•  Neobsahuje chemická barviva ani fluor

Doporučení
Vyplachujte po každém čištění zubů  
10 až 15 ml ústní vody  po dobu 30 sekund.
Pro maximální účinek doporučujeme
používat v kombinaci se zubní
pastou HERBADENT ORIGINAL.
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HV-029 HERBADENT ORIGINAL koncentrát bylinné ústní vody, 100 ml

ORIGINAL 
KONCENTRÁT ÚSTNÍ VODY Z BYLIN

Pro přípravu ústní vody
s individuální intenzitou.

•  Vysoce koncentrovaný extrakt ze 7 bylin,  
zcela přírodní složení

•  Možno ředit na individuální intenzitu, od 1:10  
pro ústní vodu až po 1:3 pro intenzivní péči

•  Působí proti zánětu a krvácení dásní a sliznic
•  Efektivně pomáhá proti halitóze
•  Redukuje bakterie, způsobující zubní plak  

a chrání proti vzniku zubního kazu
•  Díky přírodnímu složení zachovává přirozenou 

rovnováhu ústní mikroflóry
•  Neobsahuje chemická barviva ani fluor
•  Vhodné i jako kloktadlo

Doporučení
Dle individuální potřeby můžete připravit
ústní vodu v potřebné koncentraci.
Standardní ředění doporučujeme 1:10.
Ze 100 ml koncentrátu tak připravíte až 1 l ústní vody.
Ředění ale můžete dle potřeb intenzity péče upravit.
Silnější, méně naředěný koncentrát lze použít při 
zánětech v dutině ústní nebo jako kloktadlo pro 
prevenci potíží v hrdle a zánětu horních dýchacích cest.
Nepolykejte. Nepoužívejte neředěné.
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HERBADENT HOMEO
jemná síla přírody
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Zubní pasta
HOMEO

Ústní voda
HOMEO

Řada HOMEO byla vyvinuta na míru pacientům s homeopatickou léčbou nebo alergiemi.  
Je čistě přírodní, bez fluoridů a mentolu.

Pacienti užívající homeopatické léky mají speciální režim. Léky se nechávají zvolna rozpustit v ústech  
a do organismu se vstřebávají sliznicí ústní dutiny. Je proto vhodné, aby v okamžiku užití byla ústa čistá. 

Současně je doporučeno vyvarovat se během léčby aromatických látek, jako je například mentol.

Pacienti s alergiemi jsou zase citlivější na chemické látky nebo fluor. Alergie na fluor se může projevit 
zarudnutím kůže v okolí rtů, kde dochází ke kontaktu pokožky se zubní pastou.

Díky obsaženému extraktu HERBADENT, který pečuje o dásně, je řada vhodná pro každodenní péči o zuby  
a dásně nebo při výskytu zánětlivých projevů či začínající parodontóze.

Produkty jsou vyrobeny podle tradiční receptury bez použití chemických barviv a pěnidel,  
mají tedy velmi jemnou pěnivost.
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HV-019 HERBADENT HOMEO bylinná zubní pasta bez fluoru a mentolu, 100 g 

HOMEO
ZUBNÍ PASTA Z BYLIN 
BEZ FLUORU A MENTOLU

Bylinná péče o zuby dásně. S ženšenem. 
Vhodná při homeopatické léčbě nebo alergiích.

•  Bez fluoru a mentholu
•  Pro každodenní použití
•  Čistě přírodní složení, bez SLS
•  Díky unikátnímu extraktu z bylin chrání 

a regeneruje sliznice
•  Redukuje bakterie, které způsobují zubní 

plak a tím chrání proti vzniku zubního kazu
•  Zachovává přirozenou rovnováhu 

ústní mikroflóry
•  Gelová struktura s minimální abrazivitou
•  Neobsahuje chemická barviva ani fluor

Navíc s výtažkem z ženšenu
Všehoj ženšenový, jak je lidově nazýván, je velmi 
dobrý antioxidant. Ženšen vstřebávaný ústní sliznicí 
účinně podporuje stahování dásní a napomáhá 
celkové regeneraci sliznic.
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HOMEO
ÚSTNÍ VODA Z BYLIN 
BEZ FLUORU A MENTOLU

HV-126 HERBADENT HOMEO bylinná ústní voda bez fluoru a mentolu, 400 ml

Bylinná péče o celá ústa. S ženšenem.

•  Bez fluoru a mentholu
•  Nezbytná část každodenní ústní hygieny
•  Díky unikátnímu extraktu z bylin chrání 

a regeneruje sliznice
•  Redukuje bakterie, které způsobují zubní 

plak a tím chrání proti vzniku zubního kazu
•  Zachovává přirozenou rovnováhu 

ústní mikroflóry
•  Neobsahuje chemická barviva ani fluor
•  Čistě přírodní složení bez SLS

Doporučení
Vyplachujte po každém čištění zubů
10 až 15 ml ústní vody po dobu 30 sekund.
Pro maximální účinek doporučujeme
používat v kombinaci se zubní
pastou HERBADENT ORIGINAL HOMEO.
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HERBADENT FORTE
intenzivní



H
ER

B
A

D
EN

T FO
R

TE O
R

IG
IN

A
L

29

Řada HERBADENT FORTE je vyvinuta pro intenzivní péči o zuby a dásně.

Díky zvýšené koncentraci bylinného extraktu mají produkty v řadě FORTE  
výraznou chuť a silnější účinky.

O důkladnou redukci bakterií zubního plaku se postará vyšší antimikrobiální a protizánětlivý 
účinek extraktu. Vyšší obsah fluoridů účinně chrání zuby před vznikem zubního kazu.

Řada FORTE je ideální jako dlouhodobá péče při zánětu dásní a při vyšší kazivosti zubů.

Má svěží a intenzivní chuť.

Všechny produkty jsou vyráběny podle tradiční receptury
a bez chemických barviv a pěnidel.

Zubní pasta
FORTE

Ústní voda
FORTE
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Intenzivnější zážitek při každodenním čištění zubů. 
Dvojitá síla bylin a fluoridy chrání dásně i zuby.

•  Obsahuje fluoridy (1 450 ppm) pro účinnou 
ochranu před vznikem zubního kazu

•  Intenzivní síla díky vyšší koncentraci extraktu z bylin 
•  Chrání a regeneruje sliznice
•  Gelová struktura s minimální abrazivitou

Působí preventivně proti vzniku  
zánětu dásní
•  Stahuje dásně
•  Působí proti halitóze
•  Redukuje bakterie, které způsobují zubní 

plak a tím chrání proti vzniku zubního kazu
•  Zachovává přirozenou rovnováhu 

ústní mikroflóry
•  Neobsahuje chemická barviva a SLS

Zánět dásní
neboli gingivitida, je infekční onemocnění  
a je to nejčastější onemocnění v populaci vůbec!
Hlavní příčinou jsou bakterie zubního plaku, které  
produkují toxiny a enzymy, které působí negativně  
na dásně a zapříčiňují jejich zánět.
Bakterie zubního plaku způsobují zánět  
již po 2 dnech.

Při chronickém nebo opakovaném zánětu dásní jsou 
zubní pasta a ústní voda FORTE tou správnou volbou 
pro každodenní péči.

F

FORTE  
ZUBNÍ PASTA Z BYLIN

HV-067 HERBADENT FORTE bylinná zubní pasta, 100 g
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HV-044 HERBADENT FORTE bylinná ústní voda, 400 ml

Silnější účinek díky vyšší koncentraci extraktu z bylin.
Navíc s fluoridy pro prevenci zubního kazu.

•  Větší antiseptický účinek díky vyšší 
koncentraci bylinného extraktu

•  Obsahuje fluoridy (450 ppm) pro účinnou 
ochranu před vznikem zubního kazu

•  Chrání, stahuje a regeneruje sliznice
•  Intenzivní silná chuť

Doporučení
Výplach úst provádějte ráno a večer po dokonalém
vyčištění zubů po dobu 30 vteřin a poté vyplivněte.
Následně již nevyplachujte ústa vodou.
Pro maximální účinek doporučujeme kombinovat  
se zubní pastou FORTE. Po výplachu následující  
půlhodinu nejezte a nepijte.

F

FORTE  
ÚSTNÍ VODA Z BYLIN
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HERBADENT
posilující
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Zubní pasta 
REMIN

Zubní pasta 
SENSI

Aby byla zubní sklovina odolná vůči působení bakterií zubního plaku a kyselého  
prostředí v ústech, je třeba jí doplňovat ztracené minerály.

Hydroxyapatit je pro sklovinu přirozený minerál, protože je hlavní složkou tvrdých tkání.  
Je obsažen v zubní sklovině, dentinu i zubním cementu, kde je zastoupen v různém poměru. 

Zubní sklovina, která překrývá povrch korunky zubu je jím tvořena téměř v celém svém objemu. 
To z ní činí nejtvrdší tkáň lidského těla. Sklovina je ale velmi citlivá na kyselé prostředí,  

které v ústech způsobují bakterie zubního plaku.

V řadě posilujících zubní past používáme unikátní molekulu hydroxyapatitu,
která má jádro z vápníku. Díky povrchové struktuře tato molekula velmi dobře  

přilne k povrchu skloviny nebo ke stěně dentinového tubulu.
Tím opravuje povrch skloviny a zbavuje zub citlivosti.
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REMIN
REMINERALIZAČNÍ ZUBNÍ PASTA

HV-055 HERBADENT REMIN, posilující zubní pasta z bylin s hydroxyapatitem, 75 g

Bylinná zubní pasta HERBADENT REMIN  
pro přirozeně bílé zuby, silnou sklovinu a zdravé dásně.

•  Dodává minerály do skloviny, aby byla odolná  
vůči působení zubního plaku

•  Komplex molekuly hydroxyapatitu s vápníkem
•  Obsahuje jemnou složku Perl, která pomáhá  

odstraňovat zubní plak a pigmentace
•  S extraktem ze 7 bylin pro odolné dásně  

a prevenci zánětu dásní
•  Příjemná chuť bylin
•  Jemná pěnivost díky přírodním látkám
•  Čistě přírodní složení

Přirozené zesvětlení
Na zubní sklovinu neustále působí vnější vlivy:  
bakterie zubního plaku, pH v ústech či stravovací  
návyky a jejich působením dochází k demineralizaci – 
oslabování povrchu skloviny. Dodáním minerálů  
v podobě hydroxyapatitu v kombinaci s vápníkem  
dochází k obnově síly skloviny, jejímu zacelení a vyhlazení.
Obsažené mikrokrystalky Perl s plochou neabrazivní
strukturou jemně vyhlazují povrch skloviny.
Sklovina je pak hladká, zářivá a přirozeně bílá.

Díky tomu je sklovina odolná proti usazování  
zubního plaku či tvorbě pigmentací a zachovává  
si svou přirozenou barvu. HAp
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SENSI 
ZUBNÍ PASTA PRO CITLIVÉ ZUBY

HV-056 HERBADENT SENSI, zubní pasta pro citlivé zuby s hydroxyapatitem, 75 g

HAp

Bylinná zubní pasta HERBADENT SENSI  
pro dlouhodobou úlevu od citlivých zubů.

•  Uzavírá obnažené dentinové tubuly
•  Dodává minerály do skloviny 
•  Pro pevnou a odolnou sklovinu před vnějšími podněty  

jako je chlad, teplo nebo kyselé prostředí
•  S obsahem vyváženého komplexu hydroxyapatitu  

s vyšším podílem iontů vápníku
•  Obsahuje jemnou složku Perl, která pomáhá  

odstraňovat zubní plak a pigmentace
•  S extraktem ze 7 bylin pro odolné dásně a prevenci zánětu dásní
•  Příjemná chuť bylin
• Jemná pěnivost díky přírodním látkám
•  Čistě přírodní složení

Citlivost zubů
Každý živý zub má cévní a nervové zásobení, takzvanou pulpu nebo „dřeň“.
Její součástí jsou i odontoblasty, buňky, které sedí na vnitřní stěně zubu  
a jsou schopné dlouhodobě vytvářet zubní tkáň, zubovinu, dentin.
Dentin je tvořen takzvanými tubuly, které jsou přímým komunikačním 
kanálem mezi povrchem dentinu, krytým sklovinou, a dření a v těchto 
kanálcích najdeme tekutinu a v ní výběžky odontoblastů.
Pokud je sklovina oslabena, nejčastěji působením neočištěného zubního 
plaku nebo mechanickým poškozením, či ustoupením dásní a „odhalenými 
krčky“, dochází k obnažení dentinových tubulů.
Obnažením dentinu začne být zub citlivý, protože výběžky odontoblastů  
jsou drážděné vnější podněty: teplo, chlad, proud vzduchu, kyselé, sladké.

Speciální částice hydroxyapatitu, obsažené v zubní pastě SENSI, dokáží 
dentinové tubuly uzavřít, „zašpuntovat“ a zabraňují tak přirozeným 
způsobem citlivosti zubů.



HERBADENT
speciální
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SONIC 
ZUBNÍ PASTA 
PRO ELEKTRICKÉ ZUBNÍ KATÁČKY

Jemná bylinná zubní pasta pro čištění  
elektrickými zubními kartáčky

•  Nízkoabrazivní gelová zubní pasta  
pro jemné čištění s elektrickými kartáčky

•  Obsahuje komplex molekuly hydroxyapatitu  
s vápníkem

•  Pro pevnou a odolnou sklovinu a přirozeně bílé zuby
•  Dodává minerály do skloviny, aby byla  

odolná vůči působení zubního plaku
•  Obsahuje jemnou složku Perl, která pomáhá 

odstraňovat zubní plak a pigmentace
•  S extraktem ze 7 bylin pro odolné dásně  

a prevenci zánětu dásní
•  Příjemná chuť bylin
•  Jemná pěnivost díky přírodním látkám
•  Čistě přírodní složení

Abrazivita
neboli brusnost, je schopnost materiálu mechanicky 
obrušovat pevný povrch – například zubní sklovinu.  
Současně jde i o schopnost odstraňovat z povrchu nánosy, 
tedy zubní plak a pigmentace. Čisticí schopnost zubní  
pasty závisí především na velikosti, tvaru a počtu  
obsažených abrazivních částic.

Aby se dlouhodobým používáním nepoškozovala zubní 
sklovina, je třeba pro každodenní použití volit nízkoabrazivní 
zubní pasty. Toto platí o to více při používání elektrických 
vysokofrekvenčních kartáčků, které již samy o sobě vykazují 
vyšší čisticí schopnost, ale i abrazivitu.

HAp

HV-066 HERBADENT SONIC, zubní pasta pro elektrické zubní kartáčky s nízkou abrazivitou s hydroxyapatitem, 75 g



HERBADENT
fusion
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FUSION
BYLINNÉ ZUBNÍ PASTY

HV-063 HERBADENT FRESH HERBS, zubní pasta z bylin příchutí svěžích bylin, 75 g  
HV-064 HERBADENT PASSIONFRUIT, zubní pasta z bylin příchutí mučenky, 75 g  
HV-065 HERBADENT JASMINE, zubní pasta z bylin příchutí jasmínu, 75 g  

F

Svěží, moderní fúze osvědčeného  
extraktu ze 7 bylin a tří nových  
příchutí pro každodenní péči.

•  Příjemná příchuť mučenky, jasmínu 
nebo svěžích bylin, která motivuje  
ke každodenní péči
•  Obsahuje fluoridy (950 ppm) pro 

účinnou ochranu před vznikem 
zubního kazu
•  Obsahuje jemnou složku Perl, která 

pomáhá odstraňovat zubní plak  
a pigmentace
•  S extraktem ze 7 bylin pro odolné 

dásně a prevenci zánětu dásní
•  Příjemná chuť bylin
•  Jemná pěnivost díky přírodním 

látkám
•  Přírodní složení
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HERBADENT PROFESSIONAL
síla přírody s kapkou vědy
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Řada HERBADENT PROFESSIONAL je ideální pro akutní péči o dutinu ústní.
Zvýšená koncentrace účinného bylinného extraktu HERBADENT ze 7 léčivých bylin pomáhá 

spolu s dalšími účinnými látkami k rychlejšímu hojení v místech akutního zánětu.

Přidaný chlorhexidin diglukonát (CHX) podporuje účinky bylinného extraktu a společně vytváří 
účinnou kombinaci pro redukci bakterií a zánětu.

Všechny produkty jsou vyráběny podle tradiční receptury a bez chemických barviv a pěnidel.

Zubní pasta Koncentrát
ústní vody

Bylinná ústní voda
s CHX (0,12 %)

Gel na dásně
s CHX (0,3 %)

Roztok na dásně
s CHX (0,3 %)

Zubní pasta
HOMEO
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PROFESSIONAL 
ROZTOK NA DÁSNĚ
S CHX (0,3 %)

K lokální péči o afty, dásně se zánětem  
nebo po extrakci zubu.

•  Akutní péče o dásně a sliznice
•  Zvýšený obsah extraktu ze 7 bylin
•  Obsahuje chlorhexidin diglukonát (0,3 %)
•  Redukuje zánětlivé projevy a krvácení
•  Účinně regeneruje postižené místo sliznice

Indikace
•  Extrakce zubu
•  Po implantaci
•  Zánět dásní
•  Gingivitida
•  Ošetření parodontálních chobotů
•  Afty

Doporučení
Aplikujte na postižené místo vatovou tyčinkou nebo 
přímo kapátkem, ideálně poté nejezte a nepijte. 
Lze aplikovat i na mezizubní kartáček a zajistit 
antiseptický účinek v mezizubním prostoru.

CHX

HV-009 HERBADENT PROFESSIONAL bylinný roztok na dásně s CHX (0,3 %), 25 ml 
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HV-025 HERBADENT PROFESSIONAL bylinný gel na dásně s CHX (0,3 %), 25 g

PROFESSIONAL 
GEL NA DÁSNĚ
S CHX (0,3 %)

Pro zvýšený antibakteriální účinek v místě zánětu nebo krvácení. 

•  Akutní péče o dásně a sliznice
•  Zvýšený obsah extraktu ze 7 bylin
•  Obsahuje chlorhexidin diglukonát (0,3 %)
•  Redukuje zánětlivé projevy a krvácení
•  Účinně chrání a regeneruje postižené sliznice
•  Perfektně přilne ke sliznici a vytvoří ochrannou bariéru
•  S obsahem kyseliny hyaluronové pro rychlou a hloubkovou regeneraci dásní
•  Mukoadhezivní gelová forma se snadno aplikuje na postižené místo.

Indikace
•  Extrakce zubu
•  Po implantaci
•  Zánět dásní
•  Gingivitida
•  Ošetření parodontálních chobotů
•  Afty
•  Oděrky či otlaky od fixních nebo snímatelných  

rovnátek či od zubních náhrad

Doporučení
Aplikujte na postižené místo vatovou tyčinkou, ideálně poté nejezte a nepijte. 

Vytržený zub
V případně použití po extrakci zubu aplikujte na místo vrstvu gelu kartáčkem 
nebo prstem a nechte co nejdéle působit. Současně doporučujeme místo 
ledovat. V případně nutnosti výplachu úst doporučujeme použít ústní vodu 
s obsahem CHX a volně jí přelévat v ústech – nekloktat. Pokud je nutné ránu 
očistit, použijte ultrajemný nebo pooperační zubní kartáček a velmi jemně  
a lehce místo setřete – nečistěte běžnými pohyby.

CHX
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HV-012 HERBADENT PROFESSIONAL bylinná zubní pasta s fluoridy, 100 g

Intenzivní péče o krvácivé a zanícené dásně  
a pro zvýšenou ochranou proti zubnímu kazu.

•  Z výšený obsah extraktu ze 7 bylin
•  Obsahuje fluoridy (1 450 ppm) pro účinnou  

ochranu před vznikem zubního kazu
•  Redukuje zánětlivé projevy a krvácení
•  Účinně chrání a regeneruje postižené sliznice
•  Pomáhá při výskytu aft a jejich recidivám
•  Gelová struktura s minimální abrazivitou
• Velmi mírná pěnivost díky přírodním složkám

Doporučení
Pastu doporučujeme používat v kombinaci 
se Správnými zubními kartáčky HERBADENT. 
Nezapomínejte, že žádná zubní pasta nemůže 
nahradit význam mechanického čištění zubů  
a dásní pomocí správného zubního kartáčku.

PROFESSIONAL 
ZUBNÍ PASTA
S FLUORIDY

F
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HOMEO

HV-019 HERBADENT HOMEO bylinná zubní pasta bez fluoru a mentholu, 100 g 

PROFESSIONAL HOMEO 
ZUBNÍ PASTA 
BEZ FLUORU A MENTOLU

Intenzivní péče o dásně se sklony k zánětům  
a krvácení. Vhodná při homeopatické léčbě  
nebo alergiích.

•  Zvýšený obsah extraktu ze 7 bylin
•  Bez fluoru a mentolu
•  Redukuje zánětlivé projevy a krvácení
•  Účinně chrání a regeneruje postižené sliznice
•  Pomáhá při výskytu aft a jejich recidivám
•  Čistě přírodní složení, bez SLS

Navíc s výtažkem z ženšenu
Všehoj ženšenový, jak je lidově nazýván, je velmi dobrý 
antioxidant. Ženšen vstřebávaný ústní sliznicí účinně 
podporuje zpevňování a stahování dásní a napomáhá 
celkové regeneraci sliznic. I pacienti s homeopatickou 
léčbou, citlivostí nebo alergiemi mohou trpět 
gingivitidou, záněty dásní a jejich krvácením. Nejen pro 
ně je vyvinuta zubní pasta PROFESSIONAL HOMEO.

Doporučení
Homeopatické léky se nechávají zvolna rozpustit  
v ústech a do organismu se vstřebávají sliznicí ústní 
dutiny. Je proto vhodné, aby v okamžiku užití byla 
ústa čistá. A současně je doporučeno vyvarovat se 
aromatických látek, jako je právě mentol, během léčby. 
Alergie na fluor se může projevit zarudnutím kůže v okolí 
rtů, kde dochází ke kontaktu pokožky se zubní pastou.
Ani mentol ani flour zubní pasta HOMEO neobsahuje.
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PROFESSIONAL 
ÚSTNÍ VODA  
S CHX (0,12 %)

HV-040 HERBADENT PROFESIONAL bylinná ústní voda s CHX 0,12 %, 240 ml
HV-043 HERBADENT PROFESIONAL bylinná ústní voda s CHX 0,12 %,1 000 ml

CHX

Efektivní kombinace bylin a CHX zvyšuje protizánětlivý
účinek. Pro redukci bakterií a kontrolu plaku.

•  Zvýšený obsah extraktu ze 7 bylin
•  Obsahuje chlorhexidin diglukonát (0,12 %)
•  Redukuje zánětlivé projevy a krvácení
•  Účinně chrání a regeneruje postižené sliznice
•  Zvýšený antiseptický účinek
•  Překvapivě příjemná chuť
•  Pro ordinace v balení s dávkovačem v objemu 1 l nebo 5 l

Indikace
•  Extrakce zubu
•  Před a po implantaci
•  Zánět dásní
•  Ošetření parodontálních chobotů
•  Oděrky či otlaky od fixních nebo snímatelných  

rovnátek či od zubních náhrad

Doporučení
Chlorhexidin je účinná a osvědčená protizánětlivá látka, která ničí 
bakterie tím, že narušuje jejich buněčnou membránu, omezuje jejich 
růst či množení. V dutině ústní ale najdeme i „hodné“ bakterie,  
které pro vyváženou mikroflóru úst potřebujeme. Ideální doba  
používání přípravků s chlorhexidinem je proto maximálně 14 dní.  
Po této době doporučujeme přejít na řadu HERBADENT FORTE.

Ordinační balení
Ordinace zubních lékařů nebo dentální hygieny ocení praktické balení  
s dávkovačem pro preprocedurální výplach úst pacienta ke snížení rizika 
přenosu virových nebo bakteriálních onemocnění, potlačení halitózy či 
jako protizánětlivá kůra před a po chirurgickém zákroku v ústech.
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Pro přípravu ústní vody
s individuální intenzitou.

•  Koncentrát bylinné ústní vody
•  Zvýšený obsah extraktu ze 7 bylin
•  Redukuje zánětlivé projevy a krvácení
•  Účinně chrání a regeneruje postižené sliznice
•  Ředí se v poměru 1:10, nebo méně
•  Díky variabilní možnosti ředění lze používat  

každý den, nebo jako intenzivní kúru
•  Pro ordinace k dispozici v balení  

s dávkovačem v objemu 1 l

Doporučení
Je možné jej použít před stomatologickým
ošetřením pro omezení obsahu bakterií v ústech
a zápachu z úst pacienta, a také po ošetření 
pro zklidnění podrážděných a krvácejících sliznic 
a pro snížení rizika zánětu po chirurgickém zákroku.

Koncentrát 250 ml je určen pro přípravu až 2,5 litru
bylinné ústní vody. Při menším ředění koncentrátu
se zvyšují antibakteriální účinky.

HV-024 HERBADENT PROFESSIONAL koncentrát bylinné ústní vody, 250 ml
HV-039 HERBADENT PROFESSIONAL koncentrát bylinné ústní vody, 1 000 ml

PROFESSIONAL 
KONCENTRÁT 
ÚSTNÍ VODY
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ELEKTRICKÝ MEZIZUBNÍ KARTÁČEK!
... protože to začíná mezi zuby.
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Chceme-li udržet ústa zdravá, jeden kartáček nestačí.

Víme, že zubní plak obsahuje bakterie, které vedou ke vzniku zubního kazu a zánětu dásní. Je důležité také 
připomínat, že zubní plak se neusazuje jenom na viditelných ploškách zubů, ale především mezi zuby!

Pouze běžným zubním kartáčkem se mezizubní prostory dostatečně vyčistit nedají. 
Proto by se mezizubní kartáčky měly stát neoddělitelnou součástí každodenní ústní hygieny.

Bohužel mnoho pacientů nechce, neumí, nebo nezvládá pravidelné  
a účinné používání běžných mezizubních kartáčků.

Zásadní změnu tady představuje elektrický mezizubní kartáček, který díky vibracím, světlu, zrcátku  
a také díky novému mezizubnímu gelu HERBADENT řeší všechny nesnáze, které pacienti zažívají:

Snadno se zavádí, efektivně čistí, snadno se vyjímá, brání zánětu a krvácení a dodává sklovině fluoridové ionty.

Elektrický mezizubní kartáček UBrush! je revolucí v čištění mezizubních prostor.
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HV-811 0,5 mm modrý, 10 ks
HV-812 0,6 mm žlutý, 10 ks
HV-813 0,7 mm růžový, 10 ks

HV-814 0,8 mm oranžový, 10 ks
HV-815 0,9 mm zelený, 10 ks
HV-816 1,0 mm bílý, 10 ks
HV-817 1,2 mm šedý, 10 ks

HV-810 UBrush! elektrický mezizubní kartáček UBrush! – doplňková balení mezizubních kartáčků:

ELEKTRICKÝ MEZIZUBNÍ KARTÁČEK 
s bylinným mezizubním gelem HERBADENT

První elektrický mezizubní kartáček UBrush! umožňuje snadné zavedení kartáčku do mezizubních prostorů a šetrné  
a důkladné vyčištění hůře dostupných míst mezi jednotlivými zuby. Široký výběr vyměnitelných koncovek kartáčků  
a rychlé vibrace přístroje zajistí účinné odstranění zubního plaku.

Integrované LED světlo a přídavné zrcátko umožňují snadnou kontrolu čištěného místa. Pro dosažení nejlepšího výsledku 
doporučujeme používat společně s mezizubním gelemHERBADENT (je součástí setu). Ten usnadňuje zavedení kartáčku 
mezi zuby, omezuje krvácení dásní  a urychluje jejich hojení. 

UBrush! byl vyvinut dentální hygienistkou pro snadné každodenní použití pacienty, ale oceňují ho i profesionálové, 
stomatologové a dentální hygienistky.

Správná velikost
Mezizubní plošky, zejména u zadních zubů, nejsou pravidelně klenuté.
V jejich centru bývají prohlubně, kam je nutné dostat se pomocí vláken mezizubního kartáčku. Vlákna se po zavedení 
mezi zuby v mezizubním prostoru rovnoměrně rozprostřou a dostanou se do všech zákoutí mezizubního prostoru.  
Je třeba vždy vybrat správnou velikost. Malá velikost nedokáže vyčistit celý mezizubní prostor. Kartáček se zavádí jen 
s mírným tlakem. Vibrace tohoto přístroje a přidaný gel usnadní zavedení kartáčku.
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Vlastnosti
•  Drátek potažený plastovou vrstvou –  

aby nedocházelo k dráždění dásní  
nebo poškrabání implantátu 

•  Husté a pravidelné osazení kartáčku 
zaoblenými jemnými vlákny

•  Tupý konec drátku pro eliminaci 
traumatizace dásní

•  Ergonomické držadlo 
•  LED světlo a zrcátko výrazně zjednoduší 

zavádění kartáčku

Použití
•  Mezizubní prostory
•  Prostory okolo a pod implantáty  

nebo můstky
•  Okolí fixních rovnátek

Sada obsahuje
•  Přístroj UBrush!
•  Vyměnitelné kartáčky (11 ks)
•  Adaptér na kartáčky (2 ks)
•  Zrcátko na prst
•  Baterie AA (1 ks)
•  Stojan na přístroj
•  Mezizubní gel HERBADENT



52

SPRÁVNÝ KARTÁČEK
pro každého
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Výběr správného kartáčku je prvním krokem  
ke zdraví zubů i celé ústní dutiny.

Proč je Správný kartáček ten správný?
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rovný 
zástřih 
vláken

Správný kartáček pro zdravý úsměv a zelenější svět. 

•  Pro každý chrup a každou techniku čištění zubů jsou potřeba jiné 
vlastnosti zubního kartáčku. Aby si každý mohl vybrat ten správný 
kartáček, vyrábíme na výběr z 5 pevností vláken

•  Kvalitní nylonová vlákna jsou rovně střižená, na malé kompaktní hlavičce
•  Krček rukojeti je pružný pro správnou kontrolu plaku
•  Šestihranná elegantní rukojeť s protiskluzovou částí pro správný  

a pevný úchop
•  Rukojeť vyrobena z materiálu z rýžové slámy s minimální uhlíkovou 

stopou. Vyměnitelné knoflíky jsou z recyklovaného plastu

Doporučení
•  Zubní kartáček je základní pomůcka dentální péče.
•  Zuby čistíme 2x denně – zubní plak lze odstranit pouze pravidelným  

mechanickým čištěním.
•  Nezapomínáme na stoličky a mezizubní prostory.
•  Čištění věnujeme minimálně 2x 2 minuty denně.
•  Po čištění zubů vyplachujeme ústní vodou.
•  Zubní kartáček měníme 4x do roka nebo po každé nemoci.

ORIGINAL  
ECO
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Různá pevnost vláken

Tvrdá vlákna – 
PRO TVRĎÁKY

HV-825 HV-835 HV-885  HERBADENT ORIGINAL ECO ultrajemná vlákna ***** 
HV-824 HV-834  HV-884  HERBADENT ORIGINAL ECO velmi jemná vlákna ****     
HV-823  HV-833  HV-883  HERBADENT ORIGINAL ECO jemná vlákna ***     
HV-822 HV-832   HERBADENT ORIGINAL ECO střední vlákna **              
HV-821 HV-831   HERBADENT ORIGINAL ECO tvrdá vlákna *    

v blistru v ekologickém triplepack 
 sáčku

Střední vlákna –  
PRO KLASIKY

Velmi jemná vlákna – 
PRO PEČLIVÉ

Ultrajemná vlákna – 
PRO SPECIALISTY

Jemná vlákna – 
PRO KAŽDÉHO
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Kónická vlákna Floss

Barevné varianty

EKO balení  
nebo triplepack

HV-843  HV-836  HV-886  HERBADENT ORIGINAL FLOSS světle zelený – kónická vlákna ******  
HV-844 HV-837   HERBADENT ORIGINAL FLOSS tmavě zelený – kónická vlákna ****** 

v blistru v ekologickém triplepack 
 sáčku

Kvalitní nylonová vlákna mají kónický tvar a jsou osazena na malé 
kompaktní hlavičce.

•  Krček rukojeti je pružný pro správnou kontrolu plaku
•  Šestihranné elegantní tělo s protiskluzovou částí pro správný  

a pevný úchop
•  Šestihranná elegantní rukojeť z rýžové slámy s minimální uhlíkovou 

stopou. Vyměnitelné knoflíky jsou z recyklovaného plastu

Vlákna FLOSS
Postupně se zužující, kónická, ultrajemná vlákna typu Floss pro efektivní 
čištění zubů a hladký a šetrný přístup pod linii dásní nebo až do 
mezizubních prostor.

ORIGINAL  
FLOSS
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Ultrajemná vlákna Floss

HV-839 HERBADENT ORIGINAL MIDI FLOSS světle zelený – ultrajemná vlákna ****** – sáček
HV-840 HERBADENT ORIGINAL MIDI FLOSS tmavě zelený – ultrajemná vlákna ****** – sáček

MIDI  
FLOSS

Pro pečlivé specialisty v čištění zubů –  
Malá hlavička, malé tělo – pro precizní  
čištění zub po zubu! S vlákny FLOSS

•  Extra malá hlavička pro optimální přístup  
ke každé plošce zubu

•  Ultrajemná vlákna typu Floss
•  Šestihranná elegantní rukojeť s protiskluzovou částí 

pro pevný úchop pod správným úhlem 
•  Kompaktní rukojeť pro snadnou manipulaci v ústech 

Ideální pro dospělé, s pečlivým přístupem  
k dentální hygieně

Vlákna FLOSS
Postupně se zužující, kónická, ultrajemná vlákna
typu Floss pro efektivní čištění zubů a hladký  
a šetrný přístup až do mezizubních prostor.

Ekologický  
sáček
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Ultrajemná vlákna

HV-827 HERBADENT ORIGINAL MIDI – blistr

MIDI

Pro pečlivé specialisty v čištění zubů – Malá hlavička,  
malé tělo – pro precizní čištění zub po zubu!

 •  Extra malá hlavička pro optimální přístup  
ke každé plošce zubu

•  Ultrajemná vlákna
•  Šestihranná elegantní rukojeť s protiskluzovou 

částí pro pevný úchop pod správným úhlem 
 •  Kompaktní rukojeť pro snadnou manipulaci v ústech
•   Ideální pro dospělé, s pečlivým přístupem  

k dentální hygieně
•  Rukojeť je vyrobena z bílého medicínského plastu
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Kónická vlákna Floss

Dostupné 
i v ekologickém 

balení

HV-826 HV-842  HERBADENT PROFESSIONAL FLOSS s ultrajemnými kónickými vlákny ****** 
 

v blistru v ekologickém 
 sáčku

PROFESSIONAL 
FLOSS

Kvalitní nylonová vlákna mají kónický tvar a jsou osazena na malé 
kompaktní hlavičce.

•  Krček rukojeti je pružný pro správnou kontrolu plaku
•  Šestihranná elegantní rukojeť s protiskluzovou částí pro pevný úchop 

pod správným úhlem. 
•  Rukojeť je vyrobena z bílého medicínského plastu
•  Zubní kartáček je doplňkem k řadě PROFESSIONAL s vlákny FLOSS

Vlákna FLOSS
Postupně se zužující, kónická, ultrajemná vlákna typu Floss pro efektivní 
čištění zubů a hladký a šetrný přístup pod linii dásní nebo až do
mezizubních prostor.
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EKO balení  
nebo triplepack

Barevné varianty

Ultrajemná vlákna

HV-870 HV-860   HERBADENT KIDS zubní kartáček ultrajemná vlákna ***** červený 
HV-871 HV-861   HERBADENT KIDS zubní kartáček ultrajemná vlákna ***** růžový 
HV-872 HV-862   HERBADENT KIDS zubní kartáček ultrajemná vlákna ***** modrý 
HV-873 HV-863   HERBADENT KIDS zubní kartáček ultrajemná vlákna ***** zelený 
HV-874 HV-864   HERBADENT KIDS zubní kartáček ultrajemná vlákna ***** žlutý
  HV-875  HERBADENT KIDS zubní kartáček ultrajemná vlákna ***** mix barev, Triplepack 

v blistru v ekologickém triplepack 
 sáčku

•  Zubní kartáček vhodný pro batolata od prvního zoubku
•  Ultrajemná, rovně střižená vlákna
•  Extra malá hlavička pro optimální přístup ke každé plošce zubu
•  Pružný krček pro kontrolu tlaku
•  Ideální pro samotný nácvik čištění i následné dočišťování rodičem
•  Krátká rukojeť pro snadnou manipulaci v ústech
•  Šestihranná elegantní rukojeť s protiskluzovou částí pro pohodlný 

úchop dítěte i s rodičem
•  Rukojeť je vyrobena z materiálu z rýžové slámy s minimální uhlíkovou 

stopou. Vyměnitelné knoflíky jsou z recyklovaného plastu

Nezapomeňte
Malé děti si nedokáží správně vyčistit zuby samy, je třeba  
kontrola a následné dočištění rodičem.

KIDS
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Velmi jemná vlákna

EKO balení  
nebo triplepack

Barevné varianty

HV-820    HERBADENT JUNIOR zubní kartáček s velmi jemnými vlákny **** naturální 
HV-855 HV-851   HERBADENT JUNIOR zubní kartáček s velmi jemnými vlákny **** fialová 
HV-856 HV-852   HERBADENT JUNIOR zubní kartáček s velmi jemnými vlákny **** růžový 
HV-857 HV-850   HERBADENT JUNIOR zubní kartáček s velmi jemnými vlákny **** modrý   
  HV-859 HERBADENT JUNIOR zubní kartáček velmijemná vlákna **** mix barev, Triplepack 

v blistru v ekologickém triplepack 
 sáčku

•  Zubní kartáček pro smíšený chrup
•  Velmi jemná, rovně střižená vlákna
•  Extra malá hlavička pro optimální přístup ke každé plošce zubu
•  Pružný krček pro kontrolu tlaku
•  Ideální pro samotný nácvik čištění i následné dočišťování rodičem
•  Krátká rukojeť pro snadnou manipulaci v ústech
•  Šestihranná elegantní rukojeť s protiskluzovou částí pro pohodlný 

úchop dítěte i s rodičem
•  Rukojeť je vyrobena z materiálu z rýžové slámy s minimální 

uhlíkovou stopou. Vyměnitelné knoflíky jsou z recyklovaného 
plastu

Nezapomeňte
Kontrola vyčištěných zubů a případné dočišťování je třeba dělat  
až 10 let věku dítěte!

JUNIOR
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HERBADENT MIMI
od prvního zoubku
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Gel při
prořezávání zoubků

Zubní pasta  
bez fluoridu

Již dlouho neplatí, že první zuby „nevyžadují“ žádnou péči, protože vypadnou. I dočasné zoubky 
musí mnoho let plnit svou funkci a zůstat zdravé. Škodlivé bakterie zubního plaku se začínají

na zubech ukládat hned od chvíle, kdy zoubky do úst prořežou. Tyto bakterie svým působením 
naleptávají zubní sklovinu a vedou tak k tvorbě zubního kazu. Zkažené mléčné zuby jsou 

infekčním onemocněním, které ovlivňuje nejen zdravou mikroflóru v dětských ústech,  
ale také zárodky stálých zubů, které se teprve vyvíjejí.

Proto je nutné začít ihned správně čistit a poskytnout ochranu, která je třeba!

Dětské zubní pasty obsahují řadu prospěšných minerálů, které se mohou  
ukládat do zubní skloviny a její povrch zpevňovat.

A pokud zatím zoubky do úst pouze „vykukují“, úlevu od bolesti a nepříjemných  
pocitů může efektivně poskytnout tišící gel vhodný při prořezávání.
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HV-127 HERBADENT MIMI gel při prořezávání zoubků, 25 g

Bylinný gel na dásně s heřmánkem a kyselinou hyaluronovou 
pro období prořezávání prvních zoubků.

•  Čistě přírodní složení
•  S heřmánkem modrým a fenyklem obecným pro zklidnění 

podrážděných míst
•  Chladivý efekt pro úlevu od bolesti
•  S kyselinou hyaluronovou pro výživu a regeneraci dásní
•  S výtažkem z opuncie a olivových listů pro lepší přilnutí k dásním
•  Na dásni vytvoří ochranný film, který chrání před dalším 

podrážděním a současně se v místě uvolňují do dásně účinné, 
hojivé látky

Období prořezávání zoubků
První zoubky se zpravidla prořezávají během 6. měsíce věku 
dítěte. Pro dítě i pro rodiče je to náročné období. 
Dásničky jsou bolavé, oteklé a citlivé. Dítě bývá plačtivé, více slinní, 
vkládá si více palec nebo různé předměty do úst a snaží se je 
okusovat, aby ulevilo tlaku v dásních. Může se objevit i teplota.

Pro úlevu od zmíněných trampot je vhodný právě chladivý  
a zklidňující gel, ideálně aplikovaný přímo na dásničky prstem 
nebo „prsťáčkem“. 

MIMI 
GEL PŘI PROŘEZÁVÁNÍ ZOUBKŮ
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MIMI
POSILUJÍCÍ ZUBNÍ PASTA

Zubní pasta pro první zoubky, která posiluje sklovinu, zabraňuje vzniku 
zubního kazu a pečuje o dásně.

•  Pro první zoubky dětí
•  Čistě přírodní složení
•  Pro odolnou sklovinu
•  Hydroxyapatit v kombinaci s vápníkem doplňuje  

do skloviny ztracené minerály
•  Zjemněný extrakt ze 7 bylin, který pečuje o dásně
•  Bez fluoridu
•  S jemnou mangovou příchutí

Péče o prvního zoubku
Čištění zoubků začíná s prvním vyrostlým zubem zhruba v půl roce věku 
dítěte. Zdraví prvních zubů je stejně důležité, jako zdravý stálých zubů. 
Navíc se děti v raném dětství učí dennímu rituálu, ranního a večerního 
čištění zubů. Samotné čištění zubů zubním kartáčkem batolat je ale čistě 
v rukou rodičů.

Správná strava
Na zdraví prvních zubů má vliv i strava dítěte. Nadměrná konzumace 
cukrů v podobě sladkých jídel nebo sladkých nápojů má zásadní vliv na 
vznik zubního kazu! Cukry představují výživu pro bakterie, které následně 
způsobují zubní kaz. Ty díky příjmu cukrů přežívají, množí se a přeměňují 
cukry na kyseliny, které demineralizující sklovinu.

Posilující
Demineralizací, neboli oslabením skloviny, vznikají místa, kde se může 
jednoduše rozvíjet zubní kaz. Doplněním potřebných minerálů do skloviny 
– remineralizací, se obnovuje hustota skloviny, která je pak odolná vůči 
působení bakterií. 

HAp

HV-128 HERBADENT MIMI posilující zubní pasta, 50 g



HERBADENT KIDS & JUNIOR
bylinná péče o dětský chrup
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Pevnost zubní skloviny a její odolnost vůči bakteriím je vhodné posilovat nejen u stálých zubů, 
ale i u zubů mléčných. Ano, i u malých dětí je nutné udržet první zoubky zdravé a bez kazů. 

Děti můžeme motivovat k čištění všelijak, jednou z možností je zařazení i dětské zubní pasty, 
která nejenže dobře chutná, ale svým složením dětské zoubky také chrání a remineralizuje. 

Dětské zubní pasty s fluoridy mají složení uzpůsobené věku dítěte, posilují povrch zubů  
a brání škodlivým bakteriím vytvářet zubní kaz.

Zubní pasta 
KIDS

Zubní pasta  
JUNIOR

Ústní voda 
JUNIOR
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HV-068 HERBADENT KIDS zubní pasta s fluoridy 3+, jablko, 75 g

KIDS 
ZUBNÍ PASTA 3+

F

Zubní pasta s jablečnou příchutí a fluoridy.

•  Účinně a šetrně chrání mléčné zuby před zubním kazem
•  Obsahuje fluoridy ( 950 ppm)
•  Extrakt z bylin pečuje citlivé dětské dásně
•  Xylitol a fluoridy působí proti bakteriím, které způsobují zubní kaz
•  Fluoridy navíc posilují sklovinu, aby byla odolná proti vzniku 

zubního karu
•  Speciálně určená pro děti od 3 let
•  Zcela přírodní složení
•  Příjemná jablečná příchuť

Fluoridy
Dětské zubní pasty s fluoridy pozitivně působí na pevnost  
zubní skloviny a účinně snižují riziko zubního kazu. 
Ionty fluoridů se ukládají do povrchu zubů ve formě fluoroapatitu  
a zubní sklovinu zpevňují a remineralizují. Spolu se správným 
čištěním zubů a pravidelným odstraňováním zubního plaku 
pomáhají udržet zuby zdravé.

Doporučení
Zuby čistíme 2x denně 2 minuty. Nejdůležitější je důkladné vyčištění 
před spaním. 
Na kartáček dáváme množství zubní pasty o velikosti hrášku.

Pozor!
Za čištění zubů je zodpovědný rodič! Malé děti, i školáci, nemají 
správné motorické schopnosti, aby si zuby dostatečně vyčistily sami.  
Až do větu 10 let musí zuby dočišťovat a kontrolovat rodič.
Zuby dítěte jsou i vizitkou rodiče.
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Zubní pasta s příchutí spearmint a fluoridy.

•  Účinně chrání zuby před zubním kazem
•  Obsahuje fluoridy ( 1 450 ppm)
•  Extrakt z bylin pečuje citlivé dětské dásně
•  Xylitol a fluoridy působí proti bakteriím, které způsobují zubní kaz
•  Fluoridy navíc posilují sklovinu, aby byla odolná proti vzniku zubního karu
•  Určená pro smíšený chrup, pro děti od 7 let
•  Zcela přírodní složení
•  Příjemná větrová příchuť

Stravovací návyky
Cukr v jídle dětí neustále vyživuje bakterie, které produkují kyseliny.
Kyseliny následně oslabují zubní sklovinu, která je pak náchylná
ke vzniku zubního kazu. Nedostatečně odstraněný zubní plak,  
ve kterém se bakterie kumulují, demineralizaci skloviny pomáhá.
Je třeba pečlivě a pravidelně odstraňovat zubní plak a dodávat
sklovině potřebné minerály, aby byla obnovena její hustota.

O motivaci dětí k čištění (nejen) zubů se starají
Herb a Denta i jejich kamarád opičák Brutto.
Jejich příběh najdete na
www.kosmickapasta.cz.

HV-069 HERBADENT JUNIOR zubní pasta s fluoridy 7+, spearmint, 75 g

JUNIOR 
ZUBNÍ PASTA 7+

F
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Pro komplexní péči o dětské zuby a dásně.

•  Pro školáky jako součást každodenní ústní hygieny
•  Redukuje bakterie, které způsobují zubní plak 

a tím chrání proti vzniku zubního kazu
•  Zachovává přirozenou rovnováhu ústní mikroflóry
•  Pomáhá regenerovat dásně a sliznice
•  Chuť a intenzita je přizpůsobena dětem
•  Neobsahuje chemická barviva ani fluor

Doporučení
Výplach úst provádějte ráno a večer po dokonalém
vyčištění zubů po dobu 30 vteřin a poté vyplivněte.
Následně již nevyplachujte ústa vodou.
Po výplachu následující půlhodinu nejezte a nepijte.

Důležité!
Zubní kaz je infekční onemocnění. Můžou za něj 
bakterie zubního plaku, které se živí cukry z jídla  
a sladkých nápojů. 
Zubní kaz na začátku vůbec nebolí!  
Ale to neznamená, že se dál nerozšiřuje.

Především školáci by měli 2x ročně chodit na 
preventivní prohlídky k zubnímu lékaři, stejně jako 
pravidelně navštěvovat dentální hygienu.

HV-125 HERBADENT JUNIOR ústní voda 7+, 240 ml

JUNIOR 
ÚSTNÍ VODA 7+
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BYLINNÁ PÉČE
nejen pro zuby a dásně
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HERBADENT je příroda.
Léčivé byliny jsou základem všech našich výrobků.

Nesou v sobě léčivou sílu přírody a my ji s pokorou využíváme.  
Nejen pro naše dentální produkty, ale i pro řadu péče o rty a pokožku.

Extrakt ze 7 léčivých bylin působí stejně dobře na sliznice, jako na pokožku.  
Účinně stahuje, regeneruje a hojí i podrážděný epitel. Přidané éterické oleje nebo další  

hojivé látky pomohou uvolnit ucpaný nos nebo regenerují zimou namáhané rty. 
Čistý, silný extrakt výborně funguje jako kapky první záchrany na podrážděnou pokožku,  

komáří štípnutí nebo puchýř na patě.

Mastička z bylin Kapky z bylinBalzám na rty 
z bylin
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MASTIČKA  
Z BYLIN

HV-092 HERBADENT Mastička z bylin, 25 g

První pomoc pro pokožku při rýmě a ucpaném nosu.

•  Vytváří ochranný film s pozvolným uvolňováním hojivých látek a tím zklidňuje  
a regeneruje pokožku

•  Využívá ověřenou sílu a účinnost kombinace 7 bylin Herbadent
•  Díky speciální kombinaci éterických olejů pomáhá od ucpaného nosu snadno  

se roztírá, příjemně voní a je voděodolná
•  Speciálně vyvinutá receptura je vytvořena procesem takzvané obrácené emulze 

umožňuje masti dlouhodobé působení na pokožku
•  Vytváří na pokožce ochranný film a účinné látky se pozvolna uvolňují do pokožky
•  Má čistě přírodní složení

Aktivní látky
•  Vysoké procento bylinného extraktu HERBADENT
•  Bambucké máslo, lanolin a včelí vosk
•  Jojobový olej
•  Hydratační cukerný komplex
•  Extrakt z lékořice
•  Éterické oleje z máty, eukalyptu a borovice
•  Allantoin
•  Olej z rýžových klíčků
•  Niacinamid
•  Zinc Sulfate

Doporučujeme
•  Odřený nos při rýmě
•  Strupovitá fáze oparu
•  Popraskané koutky
•  Suchá, citlivá pokožka
•  Mrazem namáhaná pokožka
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BALZÁM NA RTY
Bambucké máslo a pečující oleje zvláčňují rty a díky síle použitého bylinného 
extraktu HERBADENT hojí i suchá a popraskaná ústa.

•  vyživuje a zvláčňuje vaše rty
•  obsahuje extrakt ze 7 léčivých bylin
•  ošetřuje suché až popraskané rty
•  vytváří ochranný film 

Aktivní látky
olivový olej, ricinový olej, kokosový olej, včelí vosk, bambucké máslo, extrakt řepíku, 
heřmánku, šalvěje a nátržníku, éterický olej z hřebíčku, fenyklu a máty

BALZÁM NA RTY FORTE
Přírodní balzám na rty s konopným olejem, vitamíny A a E, bambuckým máslem  
a léty ověřeným extraktem ze 7 léčivých bylin, pečuje a chrání vaše rty silou přírody. 

•  bambucké máslo vyživuje a zvláčňuje vaše rty 
•  obsahuje extrakt ze 7 léčivých bylin
•  navíc obsahuje konopný olej a vitamíny A a E pro rychlé hojení 
•  ošetřuje suché až popraskané rty 
•  vytváří ochranný film

Aktivní látky
olivový olej, ricinový olej, kokosový olej, konopný olej, vitamíny A a E, včelí vosk, 
bambucké máslo, extrakt řepíku, heřmánku, šalvěje a nátržníku, éterický olej  
z hřebíčku, fenyklu a máty

HV-090 Herbadent balzám na rty, 5 ml
HV-091 Herbadent balzám na rty FORTE, 5 ml

BALZÁMY NA RTY  
Z BYLIN
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Kapky první záchrany pro podrážděnou pokožku.

Kapky z bylin HERBADENT slouží k péči o sliznice  
a pokožku a k jejich zklidnění. Používají se při podráždění, 
zánětlivých projevech či drobných oděrkách. Podporují 
přirozené prostředí, dezinfikují, zmírňují bolest a pomáhají 
udržovat epitel bez zánětu.

V ústech přinesou svěží a vonný dech a klidné hrdlo.  
Kapky obsahují vysoký podíl bylinného extraktu  
ze 7 léčivých bylin a jsou vyrobeny bez použití chemických 
barviv, konzervantů a jiných syntetických látek.

Příprava a návod k použití
Aplikujte buď lokálně na vatové tyčince na postižené místo, 
nebo smíchejte 20–40 kapek v 10 ml vody a připravený 
roztok použijte k výplachům celé dutiny ústní.
Používejte dle potřeby několikrát denně, po výplachu 
nepijte a nejezte alespoň po dobu 20 minut.

KAPKY Z BYLIN

HV-042 Herbadnet Kapky z bylin, 50 ml
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NAŠE BYLINY
síla bylin v nejčistší formě
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NAŠICH BYLIN7 

S jejich léčivou silou pracujeme již desítky let.
Máme je vyzkoušené. Fungují.

Samostatně, i společně v našich produktech.



N
A

ŠE
 B

Y
LI

N
Y

80

SMĚS Z BYLIN HERBADENT
HV-077 Směs 7 bylin, 50 g

Má blahodárné účinky na činnost trávicí soustavy, uvolňuje dýchací 
cesty a napomáhá s rýmou. Připravený nálev doporučujeme také 
použit k výplachu úst při zánětech a infekčních onemocnění. Čaj 
z této směsi bylin blahodárně působí na činnost trávicího ústrojí, 
uvolňuje dýchací cesty a pomáhá při nachlazení. 

MÁTA PEPRNÁ
HV-072 Máta peprná, 50 g

Má blahodárné účinky na činnost trávicí soustavy a podporuje 
imunitní a dýchací systém. Přispívá také k uvolnění psychického 
napětí a klidnějšímu spánku Je to oblíbená aromatická bylina, 
který i v horkém létě dokáže navodit chladivý pocit a je ideální 
k potlačení halitózy a navození svěžího dechu.

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ
HV-071 Řepík lékařský, 50 g

Má důležité stahující účinky. Blahodárně tak působí na podrážděné 
dásně a sliznice, které stahuje omezuje tak jejich krvácivost. 
Podporuje normální funkci ledvin, jater a žlučníku (trávení). 
Pomáhá s oběhovou soustavou a pokožkou.

HEŘMÁNEK PRAVÝ
HV-074 Heřmánek pravý, 50 g

Obsahuje oblíbený Bisabolol, který podporuje obnovu buněk ve 
sliznicích a udržuje tak dásně zdravé a silné. Samotný působí ale 
především protizánětlivě a dezinfekčně. Podporuje přirozenou 
obranyschopnost, uvolňuje dýchací cesty a napomáhá s rýmou. 
Také vyvolává zklidnění, čímž přispívá k psychické odolnosti  
a kvalitnějšímu spánku.
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ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
HV-070 Šalvěj lékařská, 50 g

Má antiseptické účinky při zánětech dásní nebo jiných virových 
onemocněních v dutině ústní. Zlepšuje hormonální rovnováhu, 
menopauzální komfort a snižuje pocení. Je výborným antioxidan-
tem a napomáhá zlepšovat funkci dýchacího, imunitního a zažíva-
cího systému.

HŘEBÍČKOVEC KOŘENNÝ
HV-075 Hřebíčkovec kořenný, 50 g

Je oblíbená bylina v  zubním lékařství pro své anestetické  
a antibakteriální účinky. Díky znecitlivujícím účinkům tlumí  
bolest při zánětu dásní nebo zubního nervu. Hřebíček přispívá  
k normální funkci kardiovaskulárního systému (prokrvení), lep-
šímu trávení a zvyšuje chuť k jídlu. Ulehčuje od dýchacích potíží  
a povzbuzuje libido.

FENYKL OBECNÝ
HV-073 Fenykl obecný, 50 g

Má dezinfekční účinky, díky kterým pomáhá proti infekcím  
a při kloktání tiší podrážděné hrdlo. Navíc díky bakteriostatickým 
účinkům, pomáhá redukovat nežádoucí bakterie v dutině ústní. 
Současně jeho pronikavá vůně, podobná anýzu, pomáhá při halitóze. 
Působí jako přírodní antioxidant, který posiluje imunitní systém. 
Dobře také slouží při nadýmání u dětí i dospělých, zlepšuje trávení, 
povzbuzuje chuť k jídlu a napomáhá tvorbě mateřského mléka.

MOCHNA NÁTRŽNÍK
HV-076 Mochna nátržník, 50 g

Má antibiotické účinky, je tedy ideální pro péči o krvácivé dásně 
nebo po extrakci zubu, kdy pomáhá zabraňovat rozvoji infekce. 
Díky vysokému obsahu tříslovin našel uplatnění při žaludečních 
a střevních potížích. Pomáhá tak urychlit návrat zažívání do 
normálního stavu.
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S TRADICÍ
JIŽ OD ROKU 

1897
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Produkty HERBADENT
jsou k dostání v lékárnách, drogeriích, online, stejně jako ve všech 

dalších obchodech, kde nabízejí poctivé bylinné produkty. 
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V roce 2020 jsme začali budovat 
Ambasadorský program Herbadent, 

do kterého se již zapojily stovky českých stomatologů 
a dentálních hygienistek.
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NAPSALI JSTE NÁM

„Mezizubní kartáček Herbadent mi doporučila 
dentální hygienistka, která jej použila při 
mém ošetření. Konzultovala jsem s ní typy 
mezizubních kartáčků s tím, že u toho dosud 
používaného se i přes opatrnost často kroutí  
a bortí drátek, což se prý u Herbadentu nestává. 
Za další výhodu považuji velké množství 
velikostí a také vibrační funkci. V neposlední 
řade mám s výrobky Herbadent (gely, masážní 
roztok) sama výborné zkušenosti.“

I. Z.

„Musím říct, že úplně vše kolem Herbadentu mě mile 
překvapuje. V první řade výrobky samy o sobě, které 
opravdu fungují! Kdysi jsem viděla v Herbáři v České 
televizi rozhovor o Vaší firmě. A když jsem jednou 
šla v drogerii kolem regálu se zubními pastami, tak 
mi oči padly na bylinný roztok na dásně. Účinkem 
jsem byla nadšená, a tak jsem zabrouzdala na vaše 
stránky a objednala na zkoušku zubní pastu i ústní 
vodu. Už nezkouším nic jiného, zůstávám Vám věrná. 
Celá rodina je z Herbadentu nadšená! Také ono to 
vážne funguje.“

M. T.

„U kartáčků Herbadent oceňuji tvar madla, dobře 
sedí v ruce.
V dnešní době lidé ocení ekologičnost každé věci, 
včetně kartáčku na zuby (ekoplast). Oceňuji taktéž 
použití rýžové slámy. Hlavnička, zejména s vlákny 
Floss, výborně čistí mezizubní prostory. Hodnocení 
z mé strany zní „výborný“. Budu ho doporučovat 
pacientům.“

MUDr. Bukolská

„Pokud se mám vyjádřit k vašim produktům, tak 
jen samá pozitiva! Výrobky jsou kvalitní, výborné 
jak do chuti i vůně, ale skvělé hlavně svým složením. 
Co se týče mého názoru na současný marketing, 
tak to máte pojato skvěle. Výrobky jsou krásné na 
pohled, kvalita a přehlednost eshopu, skvělé dodací 
i platební podmínky, možnost získat a uplatnit 
nějakou tu slevičku, možnost výběru dodání bez 
krabičky, eko hledisko, atd.
Ve zkratce… působíte autenticky, to co děláte, se vám 
dá věřit.“

S. P.

„Jsme dlouholetí zákazníci a uživatelé Herbadent 
zubních past a ústních vod. A kupujeme je jak na 
eshopu, tak v obchodech. Zvolili jsme si tuto značku 
nejen proto, že to funguje, ale je to přírodní a České, 
uhlíková stopa se minimalizuje a naši lidé mají práci.
Velice si ceníme, že si můžeme koupit produkt bez 
krabičky a snížit, tak množství odpadu a vstupních 
materiálů. Přejeme Vám mnoho úspěchů v další 
práci a i osobním životě.“

Š. O.

„Přírodní kosmetiku používám už velice dlouho  
a Vaše zubní pasty snad ještě déle :-) Začala jsem 
je používat na doporučení zubařky (trpěla jsem 
záněty dásní a krvácením) a od první chvíle již 
nesnesu v puse jinou pastu než bylinkovou :-) Pasty 
i kartáčky kupuji většinou v lékárně, ale nyní na mě 
na Facebooku vyskočila reklama na novinku Remin 
a protože mám ted‘ citlivější zuby, hned jsem se 
rozhodla ji zkusit :-) Mějte se tedy krásně a buďte 
pořád tak báječní a dělejte stále tak úžasné fungující 
produkty :- )

Š. K.
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Sídlo společnosti HERBAI je od roku 2021 umístěno v rekonstruovaných budovách areálu bývalého pivovaru v pražském 
Braníku. V prostorách z roku 1900, které jsou jen o 3 roky mladší, než naše společnost, vzniklo zákaznické  

centrum & bylinný showroom HERBADENT. Prostor je využíván nejen k prezentaci našich produktů  
a výrobních postupů, ale je především centrem vzdělávání odborné i laické veřejnosti.

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
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Tento bylinný obchůdek byl založen již v roce 1975. Byl otevřen jako speciální prodejna  
léčivých rostlin, bylinných čajů a železitých medicinálních vín.

V této tradici pokračujeme a sortiment postupně doplňujeme o naše novinky.

NAŠE HISTORICKÁ PRODEJNA V CENTRU PRAHY
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Již od roku 1897 pro vás dle původní receptury vyrábíme speciální medicinální sladová vína, která zlepšují 
zažívání, podporují správnou krvetvorbu a zvyšují imunitu. Naše léčivá vína vyrábíme v České republice,  

v původních sklepních prostorech na pražském Smíchově, kde zrají v klasických dubových sudech.

Dr. Svatek STRAKONICKÁ
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Stále se zvyšující poptávka po našich produktech si žádá větší kapacitu výroby. 
HERBAI vybudoval v krásném prostředí brdských kopců novou výrobní jednotku.

Je zde umístěno také naše vývojové centrum.

NOVÁ TOVÁRNA MNÍŠEK POD BRDY
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Hlavní partner
 Nadačního fondu Českého rozhlasu

 Světluška

Generální partner projektu
Dětský úsměv

Zlatý partner asociace 
ADH

Člen Czechdent

HERBADENT je partnerem těchto organizací



P R E V E N C E  P Ř Í R O D O U
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VYROBENO Z BYLIN

KONTAKTUJTE NÁS 
herbadent.cz

obchod@herbadent.cz

+420 739 954 269

Herbai a.s. 
Údolní 212/1, 147 00

Praha 4 - Braník 
Czech Republic

HERBADENT.CZ 




