
نشانی دفتر مرکزی: سعادت آباد، سرو شرقی، عالمه شمالی، کوچه اقبال ملی، پالک ۳۷، واحد ۴

www.pastadelcapitano.ir تلفن دفتر مرکزی: ۲۶۷۶۰۹۲۴ - ۰۲۱

pastadelcapitano_ir
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۱۱۵ سال کیفیت ...

کشت ارگانیک به معنای تهیه محصولی است بدون استفاده بیش از حد از منابع 

طبیعی، خصوصا خاک و آب و هوا که منجر به حفظ ساختار آن می شود.

کشاورزی ارگانیک موجب بهبود تنوع زیستی محیط تحت کشت شده و استفاده از 

محصوالت صناعی را محدود یا حذف می کند.

ارزش نعنای ارگانیک: ترکیبی ارزشمند طبیعی است که مصرف کننده را از مراقبت 
دندانی ایمن برای کل اعضاء خانواده مطمئن میسازد. 

نعنای ارگانیک
عنصر متمایز و شاخص تمامی دهان شویه ها و خمیر دندان های ما

Pasta Del Capitano مجموعه ای کامل از محصوالت بهداشت دهان می باشد که 

فرمول آن توسط دکتر Dr.Nicola Cicarelli در سال ١٩٠٥ ارائه گردید که این فرمول در 

دوره ای مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت که محصوالت مشابه به شکل پودر بوده اند.ما 

با دقت و وسواس بسیار و برطبق  این فرمول  بین محصوالت بهداشتی داروخانه ای 

استانداردهای داروخانه ای به سبک ایتالیایی ها طراحی گردیده است.

این محصول دریچه ای از مراقبت بهداشت را گشوده و خلق کرده است که امروزه اطمینان، ایمنی و تاثیرگذاری را با خود به یدک 

می کشد که ریشه در ذات و اصالت ١٠٠ درصد ایتالیایی آن دارد.

البراتوار تحقیقاتی و دارویی Dr.Cicarelli همیشه در تالش بوده تا محصوالتش را با ادغام نمودن سنت و نوآوری خلق نماید. 

گروه محصوالت Pasta Del Capitano شامل اقالم ذیل می شود:

خمیردندان، دهان شویه، مسواک و سایر محصوالت بهداشت دهان

دارای

غنی شده با نمک های فلوراید و کلسیم با اثر حفظ سالمت لثه، پیشگیری از پوسیدگی و استحکام بخشی به 

دندان های شیری

حاوی نمک های فلوراید و کلسیم جهت جلوگیری از پوسیدگی دندان و تشکیل پالک

محافظت از دندان های شیری و تقویت دندان های دائمی

خمیردندان کودکان باالی ۶ سال 

 .Eureco   H.C درمان موثر و ساده برای سفیدکردن دندان ها (طبیعی و مصنوعی) طی ۱۴ روز به کمک مولکول

(این مولکول با آزاد کردن اکسیژن فعال و بدون تخریب مینای دندان باعث از بین بردن رنگدانه های ایجاد شده بر 

اثر سیگار، قهوه، چای، رنگدانه های موجود در میوه های رنگی و سایر مواد رنگی می شود.)

خمیر سفید کننده فعال دندان

واترجت برقی و پرتابل، مسواک برقی، استریل کننده مسواک

خمیردندان کودکان باالی ۳ سال (ژل)

With Bio
Mint

®



محصول ایمن و مطمئن
خمیردندان ها فاقد تریکلوزان، پارابن، SLS و نگهدارنده 

های آزادکننده فرمالدنید هستند.

حاوی نمک های فلوراید و کلسیم جهت محافظت دندان در برابر خرابی و پوسیدگی

حاوی بتائین، عصاره گل ختمی و کالندوال برای تقویت و آرامش بخشی به لثه ها

حاوی سولفتال روی به منظور پیش گیری از تشکیل پالک دندان

فاقد SLS، پارابن و تریکلوزان

فاقد الکل و قند

مناسب کودکان تحت درمان ارتودنسی

حاوی ترکیب چای سبز و صمغ جهت حفاظت لثه و نعنای ارگانیک جهت ایجاد بوی خوش دهان

حاوی فلوراید و روی به منظور محافظت از مینای دندان 

فاقد الکل

جلوگیری از تشکیل پالک دندانی به کمک فرموالسیون با پایه روی همراه با ترکیبی  از روغن های ضروری

ایجاد بوی خوش دهان به کمک نعنای ارگانیک و ترکیبات آنتی باکتریال

آرامش بخشی به بافت لثه به کمک عصاره مریم گلی دارویی

حاوی ترکیب با تکنولوژی Plasdone که باعث بازیابی سفیدی طبیعی دندان بدون آسیب به مینای دندان میشود

حاوی نعنای ارگانیک برای ایجاد بوی خوش دهان

حاوی پتاسیم نیترات جهت کاهش حساسیت دندانی

حاوی بتايين برای جلوگیری از تحریک و آرامش بخشی به لثه

(Sensitive+ Whitening) دهان شویه مخصوص دندان های حساس حاوی مواد سفید کننده

 (Anti-Placa) دهان شویه ضدپالک دندان

(Protection) دهان شویه محافظ دندان

دهان شویه کودکان باالی ٦ سال (با طعم نعنای  مالیم)



حاوی مولکول Eureco  H.C. که با آزاد کردن اکسیژن فعال خواص سفیدکنندگی دارد و ٩٩ درصد پالک های 

دندانی را کاهش می دهد.

حاوی میکروگرانول، با خاصیت پاک کنندگی عمیق فضای بین دندانی

(OX-Active Whitening) خمیردندان سفیدکننده

محافظت فیزیکی در برابر حساسیت بافت دندانی توسط ترکیب Kalident   (کلسیم هیدروکسی آپاتیت) 

تسکین فوری حساسیت دندانی به کمک ترکیب نیترات پتاسیم

 (Sensitive Teeth) خمیردندان مخصوص دندان های حساس

حاوی اسید آمینه بتائین جهت محافظت و آرامش بخشی به لثه ها

حاوی ویتامین E با فعالیت آنتی اکسیدانی برای کمک به قوی و سالم ماندن لثه ها

(Gum Protection) خمیردندان محافظ لثه

محافظت کامل دندان ها و لثه ها و استحکام بخش مینای دندان، تقویت لثه ها توسط کمپلکس ویتامین های

 A – C – E ، چیتوسان و مریم گلی دارویی

(Total Protection) خمیردندان محافظ کامل

حاوی سولفنتال روی که بر کاهش جرم دندان تاثیر می گذارد.

حاوی عصاره ریحان و جعفری برای مقابله با بوی بد دهان

(Fresh Breath) خمیردندان خوشبوکننده دهان

پیشگیری از تشکیل جرم دندان (تارتار) در افراد سیگاری

خوشبو کردن دهان با استفاده از پیروفسفات، مریم گلی و آویشن

(Anti Tartar) خمیردندان پیشنهادی برای افراد سیگاری
حفاظت موثر در برابر پالک های باکتریایی و پوسیدگی (حفره های دندانی)

کمک به بازسازی مینای دندان توسط نمک های فلوراید

(Plaque And Cavities) خمیردندان ضدجرم و پالک دندان
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