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Linia profesjonalna do użycia w gabinecie
Tamowanie krwawienia
Stany zapalne i krwawienie dziąseł
Ochrona po stosowaniu chlorheksydyny
Gojenie ran, regeneracja błony śluzowej oraz dziąseł
Choroby dziąseł i przyzębia
Linia ortodontyczna
Nadwrażliwość i ostra nadwrażliwość zębów
Codzienna ochrona dla całej rodziny
Usuwanie przebarwień
Wybielanie zębów
Ochrona przed próchnicą dla dzieci i młodzieży
Ząbkowanie
Linia protetyczna
Świeży oddech
Akcesoria do czyszczenia zębów
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Professional

PROFESJONALNE PREPARATY W WIĘKSZYCH POJEMNOŚCIACH

Płyn KIN Gingival Complex stosowany przy 
stanach zapalnych i krwawiących dziąsłach.

Zawiera antyseptyczną chlorheksydynę 0,12% wzmocnioną 
przeciwzapalnymi właściwościami alantoiny i panthenolu, 

które wzmacniają i regenerują dziąsła.
Nie zawiera alkoholu!!!

Posiada NAJPRZYJEMNIEJSZY SMAK CHLORHEKSYDYNY 
dostępny na rynku.

Żel PerioKIN do stosowania miejscowego
przy chorobach dziąseł i przyzębia.

Chlorheksydyna 0,20%
w postaci bardzo mocno przyczepnego żelu.

0% alkoholu i doskonały smak  
zachęca pacjentów do stosowania!

Bezpieczny dla dzieci, kobiet w ciąży,  
matek karmiących i osób chorych na cukrzycę.

Profesjonalne preparaty
w większych pojemnościach
przeznaczone do stosowania 

w gabinecie stomatologicznym.

ŻEL Z KWASEM  
TRANEKSAMOWYM (8%)

W KAŻDYM GABINECIE

Wysoce  
bioadhezyjny żel Wygodne użycie

Dokładna aplikacja w pożądane miejsce
Natychmiastowy efekt działania
Dodatkowo użyty karbomer (polimer mukoadhezyjny) 
wydłuża utrzymanie się substancji czynnej w miejscu 
aplikacji

Bez zakładania specjalnego opatrunku
Plastikowa tubka zapewnia bezpieczne stosowanie
Opakowanie pozwala na kilkukrotne użycie
Forma żelu umożliwia samodzielną aplikacje przez 
pacjenta w domu

WSKAZANIA (wszędzie gdzie jest krwawienie):

Ekstrakcja zęba Skaling i wygładzanie korzenia Implantacja Zabiegi na tkankach miękkich

Udowodniona skuteczność u różnych pacjentów!

2x1L  
z pompką 125ml

ŻEL TAMUJĄCY KRWAWIENIE. NATYCHMIAST!



PREPARATY
Z CHLORHEKSYDYNĄ

Stany zapalne i krwawiące dziąsła

NAJLEPSZY SMAK CHLORHEKSYDYNY
DOSTĘPNY NA RYNKU
· CHLORHEKSYDYNA 0,12%
· CHLOREK CETYLOPIRYDYNIOWY 0,05%
· ALANTOINA – działanie przeciwzapalne
· PANTHENOL – działanie łagodzące i 
regenerujące
· MENTHOL – działanie odświeżające i 
zmniejszające podrażnienia

Pasta KIN Gingival nie zawiera SLS
(laurylosiarczanu sodu)
– substancji pieniącej zawartej
w wielu popularnych pastach do
zębów, która blokuje działanie
chlorheksydyny. Dlatego poleca się
stosowanie pasty Kin Gingival
razem z płynem Kin Gingival.

Po użyciu  
zwykłej
chlorheksydyny

Po użyciu 
KIN Gingival

Kiedy polecać stosowanie Kin Gingival?

1 tydzień przed
w trakcie

zabiegu stomatologicznego 2-3 tygodnie po

zlikwidowany stan zapalny
zredukowana płytka nazębna
dziąsła zregenerowane
i przygotowane do zabiegu

brak zakażeń
zabezpieczone miejsce

chorobowe

ochrona i pielęgnacja po zabiegu
brak powikłań
ochrona przed stanem zapalnym
zabezpieczone miejsce 
chorobowe

UWAGA! KIN Gingival i PerioKIN nie mają właściwych zamienników z uwagi na działanie i skład.



PŁYN BIOADHEZYJNY
KONKRETNA OCHRONA  

 I REGENERACJA BŁONY ŚLUZOWEJ 
ORAZ DZIĄSEŁ

GEL BIOADHEZYJNY
SZYBKIE GOJENIE DZIĄSEŁ, 

REGENERACJA TKANEK  
I ULGA W BÓLU

Kwas hiauronowyKwas hiauronowy

Polimer mukoadhezyjny wydłużający działanie 
substancji czynnej w miejscu chorobowym.

Naturalna, organiczna substancja regenerująca
i gojąca stan zapalny dziąseł oraz rany chirurgiczne.
Doskonale wzmacnia tkanki i działa przeciwzapalnie.

KarbomerKarbomer

Nawilża, goi i ma właściwości przeciwzapalne.
AloesAloes

Do codziennego stosowania

Nawilża, goi i ma właściwości przeciwzapalne.
AloesAloes

Prowitamina B5Prowitamina B5
Wspomaga gojenie ran.

Witamina B3Witamina B3
Działa antyoksydacyjnie.

Chlorheksydyna w niskim stężeniu (0,05%) + 
chlorek cetylopirydyniowy (0,05%)
Chlorheksydyna w niskim stężeniu (0,05%) + 
chlorek cetylopirydyniowy (0,05%)
Działają antyseptycznie, likwidują płytkę nazębną
i zapobiegają przed nawrotami infekcji.

BetainaBetaina
Nawilża i tworzy powłokę błony śluzowej
ochraniając ją przed czynnikami zewnętrznymi.

Wskazania (gel):
Leczenie periodontologiczne i ortodontyczne
Wrzody, afty
Rany
Ślady po wirusach i oparzeniach

BEZPIECZNY
dla dzieci, kobiet w ciąży,

osób starszych

Wskazania (płyn):
Afty, wrzody
Infekcje spowodowane protezami
Zakażenia grzybicze
Pieczenie jamy ustnej

Wskazania (gel):
Leczenie periodontologiczne i ortodontyczne
Wrzody, afty
Rany
Ślady po wirusach i oparzeniach

BEZPIECZNY
dla dzieci, kobiet w ciąży,

osób starszych

Wskazania (płyn):
Afty, wrzody
Infekcje spowodowane protezami
Zakażenia grzybicze
Pieczenie jamy ustnej

Wskazania (gel):
Leczenie periodontologiczne i ortodontyczne
Wrzody, afty
Rany
Ślady po wirusach i oparzeniach

BEZPIECZNY
dla dzieci, kobiet w ciąży,

osób starszych

Wskazania (płyn):
Afty, wrzody
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PIERWSZY PRODUKT  NA RYNKU  
POLECANY  PO STOSOWANIU  CHLORHEKSYDYNY

CODZIENNA PIELĘGNACJA
DLA ZDROWYCH DZIĄSEŁ

Delikatny
miętowy 
smak

Kiedy 
Kin B5
Codzienna pielęgnacja dziąseł
Dla pacjentów z delikatnymi dziąsłami  
(kobiety w ciąży oraz po menopauzie, 
palacze, osoby starsze, cukrzycy)
Dla pacjentów z implantami i protezami
Dla osób żyjących w stresie i źle się odżywiających
Dla ochrony przed próchnicą
Po skalingu i polerowaniu szkliwa
Po leczeniu periodontologicznym

? Dlaczego 
Kin B5
Likwiduje płytkę nazębną
Chlorek cetylopirydyniowy 0,05% + cynk

Ochrania i pielęgnuje dziąsła
Prowitamina B5 i witamina B3

Zabezpiecza przed próchnicą  i ochrania szkliwo
Fluor i xylitol

?

Wszystkie produkty KIN są bezpieczne dla:

*

bezpieczne
stosowanie

matek karmiących dzieci
do 6 roku życia pod nadzorem rodziców

pacjentów z cukrzycą
kobiet w ciąży

GOJENIE RAN, REGENERACJA BŁONY ŚLUZOWEJ ORAZ DZIĄSEŁ



Do codziennego stosowania

Nawilża, goi i ma właściwości przeciwzapalne.
AloesAloes

Prowitamina B5Prowitamina B5
Wspomaga gojenie ran.

Witamina B3Witamina B3
Działa antyoksydacyjnie.

Chlorheksydyna w niskim stężeniu (0,05%) + 
chlorek cetylopirydyniowy (0,05%)
Chlorheksydyna w niskim stężeniu (0,05%) + 
chlorek cetylopirydyniowy (0,05%)
Działają antyseptycznie, likwidują płytkę nazębną
i zapobiegają przed nawrotami infekcji.

BetainaBetaina
Nawilża i tworzy powłokę błony śluzowej
ochraniając ją przed czynnikami zewnętrznymi.

PREPARATY
Z CHLORHEKSYDYNĄ

ŻEL I SPRAY DO STOSOWANIA MIEJSCOWEGO
Płyn

do płukania
jamy ustnej

0% ALKOHOLU
I DOSKONAŁY SMAK

ZACHĘCA PACJENTÓW 
DO STOSOWANIA

REDUKUJE PŁYTKĘ NAZĘBNĄ
CHRONI I PIELĘGNUJE

DZIĄSŁA

WYGODNY W UŻYCIU SPRAY
Z REGULOWANĄ DYSZĄ 360º

doskonały na miękkie tkanki, dla pacjentów 
w ciągłym ruchu oraz dla osób 

ze szczękościskiem

WYSOKA BIOADHEZYJNOŚĆ
żel utrzymuje się

na miejscu do 4-5 godzin

Idealne preparaty dla:
1. periodontologii

2. implantologii
3. chirurgii stomatologicznej

Choroby dziąseł i przyzębia

chlorheksydyna 0,20%

Kiedy polecać stosowanie Perio KIN?

• stany zapalne dziąseł
   i choroby przyzębia
• pooperacyjnie
• po ekstrakcji zęba

• skaling i wygładzanie
   korzenia
• kiretaż
• implantacja

• w przypadkach nadmiernego
   tworzenia sie płytki bakteryjnej

Idealny na wrzody jamy ustnej / afty.

Wszystkie produkty KIN są bezpieczne dla:

*

bezpieczne
stosowanie

matek karmiących dzieci
do 6 roku życia pod nadzorem rodziców

pacjentów z cukrzycą
kobiet w ciąży

0% ALKOHOLU
I DOSKONAŁY SMAK

ZACHĘCA PACJENTÓW 
DO STOSOWANIA



POTRÓJNE DZIAŁANIE: CHRONI ZĘBY,  
DZIĄSŁA I APARAT ORTODONTYCZNY

Produkty z chlorheksydyną:
działanie mocniejsze, krótszy okres stosowania

Pacjenci:
• Nieutrzymujący higieny jamy ustnej.
• Z tendencją do zapalenia dziąseł.

Delikatny
miętowy 
smak

Pasta do zębów
• Chlorheksydyna: 0,08%
• Fluorek sodu: 1000 ppm F-

• Cynk

Płyn do płukania
• Chlorheksydyna: 0,06%
• Fluorek sodu: 226 ppm F-

• Cynk

Pasta do zębów przedostaje się 
pomiędzy elementy aparatu usuwając 
osady, które mogłyby go uszkodzić.
Dociera do przestrzeni międzyzębo-
wych oraz do obszarów zasłoniętych 
przez aparat chroniąc zęby, aparat  
i dziąsła.

Nieoczyszczona płytka bakteryjna, 
resztki pożywienia i ucisk aparatu 
mogą powodować erozję szkliwa, 
ryzyko próchnicy, a także zapalenie 
dziąseł.
Ortho KIN zapobiega tym sytuacjom  
i gwarantuje właściwą higienę.

Do codziennego stosowania  
z dużą zawartością fluoru

1
Zęby: Fluorek sodu
• Wspomaga reminaralizację szkliwa.
• Zapobiega próchnicy.

2
Dziąsła: Chlorheksydyna  
w niskim stężeniu + cynk 
dla wzmocnienia efektu 
antyseptycznego
• Skuteczna kontrola płytki nazębnej.
• Zapewnia ochronę dziąseł.
• Bez alkoholu: nie podrażnia dziąseł.
• Jony cynku niwelują ewentualne

przebarwienia.
3

Aparat ortodontyczny
Specjalna formuła zapewnia odpowiednie 
czyszczenie zamków aparatu.

Pasta do zębów
• Chlorek cetylopirydyniowy: 0,05%
• Fluorek sodu: 1450 ppm F-

• Prowitamina B5 i Witamina E

Płyn do płukania
• Chlorek cetylopirydyniowy: 0,05%
• Fluorek sodu: 500 ppm F-

• Prowitamina B5 i Witamina E

miętowy

truskawkowo 
miętowy

Produkty z chlorkiem cetylopirydyniowym:
działanie delikatniejsze, dłuższy okres stosowania
Pacjenci:
• Utrzymujący dobrą higienę jamy ustnej.
• Profilaktyka próchnicy i zapalenia dziąseł.
• Idealne dla młodzieży i dorosłych.

DOSKONAŁA OCHRONA APARATU

CPC

NaF

0%

Chlorek cetylopirydyniowy:
Środek antyseptyczny do codziennego
zwalczania płytki nazębnej.
Fluorek sodu:
Optymalna zawartość chroni przed
próchnicą i wspomaga 
remineralizację.
0% alkoholu:
Nie podrażnia dziąseł,
zapobiega pieczeniu.

Prowitamina B5:
Chroni i wzmacnia dziąsła.

Witamina E:
Wspomaga regenerację 
tkanek.

B
5

E

Delikatny truskawkowo 
-miętowy smak,

przyjemny dla każdego!



PODWÓJNY MECHANIZM ZWALCZANIA NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW:
ZAMYKANIE KANALIKÓW ZĘBINOWYCH ORAZ BLOKOWANIE PRZESYŁANIA 

IMPULSÓW NERWOWYCH (BÓLU)

Szybka ulga z KNO
3

NaF

0%

Azotan potasu:
Środek znieczulający. Blokuje przesyłanie
impulsów nerwowych.
Fluorek sodu:
Profilaktyka próchnicy. Wzmacnia szkliwo.
Zatyka kanaliki zębinowe.
0% alkoholu:
Nie podrażnia dziąseł.

KOMPLETNA TERAPIA
Płyn + pasta:

Stosowane przy
nadwrażliwości zębów.

Żel + spray:
Do stosowania  

miejscowego przy ostrej 
nadwrażliwości

5%
AZOTANU  
POTASU

1000 ppm
FLUORU

10%
AZOTANU  
POTASU

1450 ppm
FLUORU

900 ppm
FLUORU

B5
Prowitamina B5:
Chroni i wzmacnia dziąsła.

E Witamina E:
Wspomaga regenerację tkanek.

SensiKin spray
Przydatny w podróży, dociera
do trudno dostępnych miejsc.

SensiKin żel
Wysoka bioadhezyjność zapewnia utrzymanie 
żelu w miejscu przez kilka godzin.

Wskazania:
Nadwrażliwość zębów, bruksizm, cofanie dziąseł,
nawracająca nadwrażliwość, leczenie ortodontyczne. 
Codzienne stosowanie.

Wskazania:
Ostra nadwrażliwość zębów, przed i po: usuwaniu 
kamienia, wygładzaniu korzenia, wybielaniu, 
zabiegach dentystycznych, przy bolesnym 
szczotkowaniu. Zalecane stosowanie 7 dni.

Witaminy B5 i E zawarte w SensiKIN odbudowują dziąsła trwale 
likwidując nadwrażliwość.

ALOE
VERA

Fluorek sodu
Działa przeciwpróchniczo i remineralizacyjnie

Chlorek cetylopirydyniowy
Działa antyseptycznie i likwiduje  
 płytkę nazębną

Aloes
Ochrania i pielęgnuje dziąsła

Prowitamina B5
Wzmacnia i regeneruje delikatne dziąsła

Z ALOESEM 

I FLUOREM

CODZIENNA OCHRONA ZĘBÓW ORAZ DZIĄSEŁ DLA CAŁEJ RODZINY



Efekty wygładzenia
Krzemionka nowej generacji 
Specjalnie przygotowana mieszanina 
krzemionki o średniej ścieralności z krzemionką 
wypełniającą i sensoryczną w odpowiednich 
stężeniach pozwala osiągnąć najlepsze efekty 
czyszczenia i wygładzenia oraz ochronę szkliwa.

Przywróć oryginalny blask
Niska ścieralność 
Indeks RDA* pasty Kin Whitening
wynosi 87. To bardzo niska ścieralność,
bezpieczna dla szkliwa.

Wzmacnia szkliwo
Fluorek sodu (1000 ppm F-)

Zapobiega próchnicy.
Wspomaga remineralizację szkliwa.

BEZPIECZNA PASTA WYBIELAJĄCA

pomaga w usuwaniu przebarwień
po jedzeniu, herbacie, kawie, tytoniu...

utrzymuje biel zębów
po profesjonalnym czyszczeniu
lub wybielaniu

PROGRESYWNE
WYBIELANIE ZĘBÓW

Delikatne usuwanie przebarwień
Mikroproszek wodorowęglanu sodu (15%)

Usuwa przebarwienia bez uszkadzania szkliwa.
Dociera do głębokich warstw szkliwa.
Zapobiega próchnicy regulujac pH śliny.

Ochrona dziąseł  
i zapobieganie kamieniowi
Pirofosforan sodu (3,30%)
Zapobiega odpadaniu soli mineralnych
chroniąc przed odkładaniem kamienia.
Wspomaga wybielające działanie  
wodorowęglanu sodu.

Sposób użycia:
Myj zęby co najmniej dwa razy dziennie przez  
2-3 minuty, najlepiej po każdym posiłku i przed snem.
Nie połykaj.
Pacjentom ze szczególnie wrażliwymi zębami
polecamy stosowanie Kin Whitening
na zmianę z ulubioną pastą w okresach 
3-tygodniowych.

Codzienne  
stosowanie

RDA*

*Radioaktywna ścieralność szkliwa (RDA) jest metodą pomiaru niepożądanego 
wpływu środków ścierających w paście do zębów na zębinę.



Enzymatyczny system wybielania zębów 
DOSTĘPNY TYLKO W GABINETACH STOMATOLOGICZNYCH

PRZEŁOM W WYBIELANIU STOMATOLOGICZNYM

Inaczej niż inne profesjo-
nalne techniki wybielania 
zębów, które bazują na wy-
sokim stężeniu nadtlenku 
karbamidu, WhiteKIN jest 
innowacyjnym systemem 
opierającym się na niskim 

stężeniu nadtlenku karbamidu 
oraz enzymie laktoperoksydazie, 
naturalnej molekule działającej 
jako aktywator. WhiteKIN całkowi-
cie bezpiecznie wybiela zęby od 
wewnątrz bez efektów ubocznych.

1

2

UDOWODNIONA SKUTECZNOŚĆ
Wiele badań klinicznych 
wykonanych na prestiżowych 
uniwersytetach potwierdziło 
wysoką  skuteczność systemu 
wybielania WhiteKIN. Enzym 
laktoperoksydaza zwiększa 
efektywność  wybielania 
nadtleneku karbamidu

OCHRONA JAMY USTNEJ  
I PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

Laktoperoksydaza jest 
naturalnym enzymem, który 
ochrania tkankę jamy ustnej 
i redukuje  powstawanie 
płytki nazębnej. Nadtlenek 
karbamidu w niskim 
stężeniu usuwa płytkę 
nazębną  likwidując bakterie 
beztlenowe

4

3 PROSTOTA UŻYCIA I SZYBKOŚĆ
Całkowite bezpieczeństwo  
i krótki czas zabiegu pozwalają 
stosować wybielanie 
enzymatyczne  WhiteKIN za 
pomocą szczoteczki do zębów

KOMPLEKSOWOŚĆ
System WhiteKIN składa się 
z czynnika wybielającego 
w postaci gelu i pasty oraz 
czynnika  rozjaśniającego i 
ochraniającego w postaci 
płynu do płukania jamy ustnej

Pasta i gel są w osobnych tubkach, aż do momentu 
ich wyciśnięcia na szczoteczkę rozpoczynając 
reakcję enzymatycznną w momencie aplikacji.

Laktoperoksydaza działa inaczej niż inne 
aktywatory (jak światło, ciepło, ultradźwięki 
czy środki chemiczne), które przyspieszają 
reakcję przez zwiększenie energii, a przez to 
powodują efekty uboczne jak nadwrażliwość 
czy podrażnienia. Co więcej enzym 
laktoperoksydaza ochrania błonę śluzową  
i likwiduje płytkę nazębną.

Wyjątkowa formuła wybielania zapewniająca 
skuteczność, prostotę i ochronę jamy ustnej.
Jedyny system profesjonalnego wybielania zębów, 
który jest stosowany za pomocą szczoteczki do 
zębów.
Unikalna formuła sprawia, że WhiteKIN może być 
zastosowany u większej liczby pacjentów.
Bez efektów ubocznych jak nadwrażliwość czy 
podrażnienie.

Pasta + Gel

Płyn

Szczoteczka

System wybielający WhiteKIN  
pasta + gel

WhiteKIN płyn  
rozjaśnia i ochrania

GEL
 Nadtlenek karbamidu 3%  Poliwinylopirolidon (PVP)
Środek wybielający o niskiej 
koncentracji

Zapobiega przebarwieniom
zewnętrznym

PASTA DO ZĘBÓW  Fluorek sodu (1.450ppmF) 
Ochrania przed nadwrażliwością

 Enzym laktoperoksydaza 5%  Chlorek cetylopirydyniowy 0,05%

Aktywator nadtleneku karbamidu 
wzmacniający jego działanie

Działa antyseptycznie
i likwiduje płytkę nazębną

 Fluorek sodu (1.000ppmF)
chroni szkliwo i działa 
przeciwpróchniczo

 Prowitamina B5 0,5%
Wzmacnia i regeneruje delikatne 
dziąsła

 Xylitol 1% działa
przeciwpróchniczo

Działa jako samodzielny system wybielania:

 Usuwa przebarwienia
 Kiedy pacjent nie może nosić szyny/nakładki
 Idealny przy wrażliwych zębach i dziąsłach
 Dla młodych pacjentów (pow. 18 roku życia)
 Dużo tańsze wybielanie w stosunku do   

 innych form profesjonalnego wybielania
 Całkowicie bezpieczne wybielanie
 Doskonała alternatywa dla gabinetów   

 niewyspecjalizowanych w profesjonalnym   
 wybielaniu, ale chcących zaoferować   
 pacjentom proste rozwiązanie

 Jako dodatek po leczeniu ortodontycznym   
 lub periodontologicznym

Działa jako uzupełnienie innych systemów wybielania:

 Wzmacnia efekt wybielania podczas   
 stosowania innych technik profesjonalnego   
 wybielania zębów

 Poprawia i wydłuża efekt wybielania innych   
 technik



Pasta i płyn fluorKIN calcium
- specjalna formuła dla dzieci:

Wapń (glicerofosforan wapnia)
• Wzmacnia szkliwo zwiększając 

biodostępność wapnia,
• Poprawia działanie fluoru,
• Redukuje tworzenie kwasów, pomagając w 

utrzymaniu odpowiedniego pH jamy ustnej.
Fluor (fluorofosforan sodu)
• Działa przeciwpróchniczo,
• Forma fluoru kompatybilna ze związkami wapnia.

PŁYN I PASTA DO ZĘBÓW DLA DZIECI Z FLUOREM I WAPNIEM

LEPSZA OCHRONA PRZED PRÓCHNICĄ 
WAPŃ + FLUOR

Pierwszy płyn i pasta dla dzieci zawierające wapń 
 i fluor o sprawdzonych rezultatach  

i ulepszonej remineralizacji.

Zwiększona
remineralizacja 

szkliwa

Specjalna formuła dla dzieci
• do codziennego stosowania.
Wyśmienity truskawkowy smak:
• Ułatwia wyrobienie nawyku dbania o higienę.
Fluor + wapń:
• Zapobiega tworzeniu ubytków.
Minimalne pienienie się
• Wygodniejsze w użyciu dla dzieci.

PASTA – od 1-go ząbka
PŁYN – od 5-go roku życia  
z uwagi na ograniczone zdolności 
płukania i wypluwania.

ŻEL DLA ZĄBKUJĄCYCH DZIECI

NATURALNE EKSTRAKTY  
I PROWITAMINA B5

Ochrona dziąseł  
i komfort dla dziecka

Prowitamina B5:
• Stymuluje proces regeneracji tkanek.
• Pomaga odbudować dziąsła.
• Posiada właściwości przeciwzapalne.

B5

Kwiat rumianku
• Stosowany w tradycyjnej medycynie ze 

względu na właściwości regeneracyjne.
• Koi i daje uczucie świeżości dziąseł.
• Przynosi ulgę w zapaleniu dziąseł

Kin Baby żel nie zawiera chemicznych środków
znieczulających, jak lidokaina czy benzokaina.
Działa w miejscu powstawania dyskomfortu.
Kin Baby żel ma przyjemny, odświeżający,
truskawkowy smak: Twoje dziecko go pokocha!

Szałwia lekarska
• Chroni i wzmacnia dziąsła.
• Właściwości przeciwbólowe.



KREM DO PROTEZ ORAZ TABLETKI CZYSZCZĄCE PROTEZY

KIN ORO
Krem do protez Super Mocny

Mocny, bezpieczny, długotrwały.
Neutralny smak, bez cynku, niebarwiący i 
odporny na spożywanie gorących potraw i 
napojów.

KIN ORO
Tabletki czyszczące do protez

Usuwają plamy i płytkę nazębną.
Skuteczne, odświeżające, z aktywnym tlenem.
Bezpieczne dla protez.

ODŚWIEŻAJĄCY SPRAY DO UST, PRZECIWDZIAŁAJĄCY HALITOZIE

Skutecznie zwalcza halitozę.
Zapewnia długotrwałe poczucie

świeżego oddechu.
Zawiera bakteriobójczy

i przeciwgrzybiczny triklosan
z dodatkiem mentolu.

Mały, poręczny w każdej sytuacji.

AKCESORIA STOMATOLOGICZNE

AKCESORIA

Nić dentystyczna

Profesjonalne szczoteczki do zębów
Szczoteczki do czyszczenia 

przestrzeni międzyzębowych

Dostępne rozmiary: 0,6; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3mm

Kin Baby żel nie zawiera chemicznych środków
znieczulających, jak lidokaina czy benzokaina.
Działa w miejscu powstawania dyskomfortu.
Kin Baby żel ma przyjemny, odświeżający,
truskawkowy smak: Twoje dziecko go pokocha!



KATALOG PRODUKTOWY

także w Polsce!

Jesteśmy w 60 krajach na świecie

także w Polsce!

Firma Laboratorios KIN założona została w 1964 roku w Hiszpanii. Obecna 
jest w 60 krajach świata. Nieustannie się rozwija i zdobywa coraz to nowe 
rynki. Jej celem jest propagowanie i wspieranie rozwoju kultury higieny 
jamy ustnej. Laboratorios KIN profesjonalnie zajmuje się ochroną zębów  
i dziąseł oraz zapobieganiem i zwalczaniem różnych chorób w jamie ustnej. Preparaty 
KIN są specjalistycznymi środkami stomatologicznymi, które działają zarówno leczniczo 
jak i profilaktycznie. Najwyższa jakość i innowacyjność produktów jest tajemnicą 
sukcesu marki KIN. We współpracy z uniwersytetami Laboratorios KIN otrzymało patenty 
przyznane w różnych krajach, między innymi w Hiszpanii, Niemczech, Francji, Grecji, we 
Włoszech w Wielkiej Brytanii, Meksyku, Chile, czy też Arabii Saudyjskiej. Posiada łącznie 
7 patentów krajowych i międzynarodowych. Dzięki osiągnięciom technologicznym 
oraz innowacyjności może poszczycić się dużym zaufaniem i zainteresowaniem 
jej preparatami zarówno ze strony lekarzy stomatologów, farmaceutów jak  
i pacjentów.  Marka KIN dąży do bycia jednym ze światowych liderów zajmujących się 
opieką zdrowotną jamy ustnej. Preparaty marki KIN są polecane przez stomatologów na 
całym świecie.

Płyn i pasta przy stanach 
zapalnych i krwawiących 

dziąsłach.  
Chlorheksydyna 0,12% oraz 
przeciwzapalne alantoina 
i panthenol wzmacniają 
i regenerują dziąsła. Nie 

zawiera alkoholu ani SLS!!!  
NAJPRZYJEMNIEJSZY

SMAK CHLORHEKSYDYNY

PerioKIN – żel i spray do 
stosowania miejscowego 

przy chorobach dziąseł  
i przyzębia. Chlorheksydyna 

0,20%. Bardzo duża 
przyczepność żelu, wygodny 

w użyciu spray.  
Nowość: płyn do płukania 

jamy ustnej.

OrthoKIN – płyny i pasty 
dla osób

noszących aparaty 
ortodontyczne.

Linia produktowa:
miętowa (chlorheksydyna).

Professional

KIN Baby – żel dla 
ząbkujących dzieci, 

zawierający tylko naturalne 
ekstrakty i prowitaminę B5.  

Nie zawiera lidokainy / 
benzokainy.

KIN Professional – 
profesjonalne preparaty w 

większych 
pojemnościach 
przeznaczone  

do stosowania w gabinecie 
stomatologicznym.

KIN ORO – krem do protez
oraz tabletki czyszczące 

protezy.

KIN Fresh – odświeżający 
spray do ust, 

przeciwdziałający halitozie.

Akcesoria stomatologiczne – 
szczoteczki do zębów  

i przestrzeni 
międzyzębowych, nici 
i taśmy dentystyczne, 

wosk do aparatów 
ortodontycznych.

Tamuje krwawienie. 
Natychmiast.

Pierwszy produkt na rynku 
polecany po stosowaniu 

chlorheksydyny.

Gojenie ran, regeneracja 
błony śluzowej oraz dziąseł.

OrthoKIN – płyny i pasty 
dla osób

noszących aparaty 
ortodontyczne.

Linia produktowa:
truskawkowo-miętowa 

(chlorek cetylopirydyniowy 
i fluor).

KIN Whitening – bezpieczna 
pasta wybielająca, 

podtrzymująca efekt 
profesjonalnego 

wybielania,
nie niszczy szkliwa,  

do codziennego używania.

WhiteKIN - (pasta + gel + 
płyn). Gwarantuje całkowite 

bezpieczeństwo wybielania
zębów, bez efektów 

ubocznych jak nadwrażliwość 
czy podrażnienie. Zapewnia 

skuteczność, prostotę i 
ochronę jamy ustnej.

SensiKIN – płyn i pasta 
stosowane 

przy nadwrażliwości zębów,
SensiKIN – żel i spray do 

stosowania miejscowego 
przy ostrej nadwrażliwości.

ALOE
VERA

Codzienna ochrona i 
pielęgnacja zębów oraz 

dziąseł dla całej rodziny z 
ALOESEM i FLUOREM.

Fluor KIN Calcium – płyn  
i pasta do zębów dla dzieci  

z fluorem i wapniem.
Opatentowane połączenie. 

Działanie przeciwpróchnicze  
i remineralizacyjne.

AKCESORIA


