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Nové Vademecum ProVitamin Repair 
Sila prírody proti zubnej erózii 

Za žiarivým úsmevom sa skrýva zdravie celých úst. Rozhodujúca je nielen ich 
hygiena, ale aj strava, ktorú konzumujeme. Súčasné potraviny však oslabujú 
zubnú sklovinu a spôsobujú v ústach nemalé škody. Paradoxne najviac ich  
majú na svedomí obľúbené nápoje, ako sú ovocné šťavy, nealkoholické 
limonády, ale aj víno a pivo. Ich kyslosť zmäkčuje zubnú sklovinu, čím môže 
dôjsť k jej erózii. Experti z Laboratórií Vademecum preto vyvinuli vysoko 
účinnú zubnú pastu obsahujúcu prírodné zložky – Vademecum ProVitamin 
Repair, ktorá regeneruje mikropoškodenia na povrchu zubov vďaka inovatívnej 
technológii tekutej skloviny. Kvalitu zubnej pasty Vademecum ProVitamin 
Repair ocenila aj Slovenská komora zubných lekárov, ktorá tejto zubnej paste 
udelila na rok 2014 svoju pečať. 

Každý si rád dopraje pohár dobrého vína či osviežujúcu limonádu. Avšak s každým dúškom 

vystavujeme naše zuby pôsobeniu kyslosti z týchto nápojov. Zvýšený príjem kolových 

nápojov, ovocných štiav alebo perlivých nápojov tak môže viesť k vzniku erózii zubnej 

skloviny. Jej prejavy sú rôzne, od zmeny farby a vzhľadu zubov až k zmene ich citlivosti.  

Jedným z najzávažnejších príznakov erózie zubnej skloviny je prasklina, ktorá výrazne 

zdrsní povrch zuba. Navyše je odhalený dentín – citlivá zubovina. To spôsobuje zvýšenú 

bolestivosť a precitlivenosť zubov pri jedení teplých, studených alebo sladkých jedál. 
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Aby ste si mohli obľúbené nápoje a jedlá bez obáv dopriať, je tu 

riešenie – zubná pasta Vademecum ProVitamin Repair. Vedecké 

výskumy potvrdili, že technológia tekutej skloviny v tejto zubnej 

paste dokáže regenerovať mikropoškodenia na povrchu zubov vďaka prírodným zložkám a 

prispieva tak k zníženiu ich drsnosti až o 20 percent.  

Vademecum ProVitamin Repair svojím zložením s esenciálnymi vitamínmi a prírodnými 

zložkami pomáha chrániť zdravie zubov, vyživuje ďasná a udržuje ich v prvotriednej kondícii. 

ProVitamin E Complex sa pri čistení zubov dostane priamo do ďasien, čím zvyšuje 

prirodzenú vitalitu buniek a podporuje proces regenerácie ďasien. Zubnú pastu Vademecum 

ProVitamin Repair odporúča aj Slovenská komora zubných lekárov. 

Rovnako ako všetky zubné pasty Vademecum PRO Vitamin aj nová Vademecum PRO 

Vitamin Repair obsahuje fluorid, ktorý chráni a spevňuje zubnú sklovinu a šalviu, ktorá 

pomáha bojovať proti zápalu ďasien vďaka svojmu antibakteriálnemu účinku. Zubné pasty 

Vademecum PRO Vitamin sú tak profesionálmi nielen v čistení zubov, ale aj  vo výžive 

ďasien. Zubnú pastu Vademecum ProVitamin Repair navyše odporúča Slovenská komora 

zubných lekárov. 

Odporúčaná cena  

Vademecum Pro Vitamin Repair  75 ml       1,89€ 

      
Spoločnosť Henkel so svojimi vedúcimi značkami a technológiami celosvetovo pôsobí v troch 

oblastiach podnikania:  Starostlivosť o domácnosť, Beauty Care a Adhesive Technologies (Lepidlá 

Technológie).  Spoločnosť, založená v roku 1876, so svojimi známymi značkami Persil, Schwarzkopf a 

Loctite globálne zastáva vedúce postavenie na trhu tak v spotrebiteľských, ako aj priemyselných 

odvetviach. Henkel zamestnáva okolo 47 000 pracovníkov. V roku 2012 dosiahol tržby vo výške 

16,510 miliónov eur a upravený prevádzkový zisk vo výške 2,335 miliónov eur. Prioritné akcie 

spoločnosti Henkel sú evidované v indexe DAX na nemeckej burze cenných papierov. 
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Na Slovensku pôsobí Henkel vo všetkých troch strategických oblastiach už od roku 1991. Henkel 

Slovensko predáva viac ako 50 značiek a ku koncu roka 2012 spoločnosť zamestnávala 1 000 

pracovníkov. 

 
Tlačovú správu v elektronickej podobe ako aj obrázky k novinkám nájdete na www.henkel.sk. 

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:   

Miriam Mešková   

Brand PR Beauty Care   

Henkel Slovensko, spol. s r.o.    

Záhradnícka 91     

SK-820 09 Bratislava 

 

Adresa pracoviska:     

Apollo Business Center II, blok H 

Prievozská 4        

821 09 Bratislava                                                                                                                                                    

 

TEL: +421-2-502 46 232 

MOBILE: +421-905 712 309 

FAX: +421-2-555 75 924 

E-mail: miriam.meskova@henkel.com 

www.henkel.sk 

Natalie Lorencová 

Corporate Communications Manager Henkel 
CZ/SK 
Henkel Slovensko, spol. s r.o. 
Záhradnícka 91 
SK-820 09 Bratislava 

 
MOBILE: +420 - 739 325 116 
E-mail: natalie.lorencova@henkel.com 
www.henkel.sk 
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