
Committed to your well-being. 
Committed to your life

Wild-Pharma

WAAROM KIEZEN VOOR 
HET ASSORTIMENT VAN 
DR. WILD PHARMA MONDHYGIËNE?



Een compleet
assortiment met 
oplossingen voor
elk mondprobleem



Unieke "actieve" ingrediënten die 
alleen in apotheken te vinden zijn

Gestabiliseerd tinfluoride (II)
heeft de meest polyvalente werking, vooral 
op dentine. Het is echter moeilijk om het in 
een formule te stabiliseren om een 
effectieve biologische beschikbaarheid te 
bereiken. Het onderzoek van Wild-Pharma
heeft dit probleem meer dan 25 jaar geleden 
overwonnen.

Minerale zouten 
Originele formule met minerale zouten met 
een unieke smaak voor volledige 
bescherming van tanden en gevoelig 
tandvlees.

Melaleuca alternifolia
Op basis van de "Australian tea tree oil" 
heeft Wild Pharma een compleet 
assortiment mondhygiëneproducten 
ontwikkeld. Deze klinisch bewezen 
producten zijn al erkend als een 
kruidenalternatief bij de behandeling van
gingivitis en parodontitis door tandartsen en
mondhygiënisten over de hele wereld.



Sinds onze eerste tandpasta 
gelanceerd in de jaren 1940,

is Wild Pharma een pionier en specialist in unieke formuleringen, 
waarbij de volgende actieve ingrediënten met succes in producten 
voor mondhygiëne zijn verwerkt.

Diamantdeeltjes
Het gebruik van 
microdiamanten heeft geleid 
tot een innovatie in het 
segment van het bleken van 
mondhygiëne . De eerste 
whitening tandpasta geschikt 
voor gevoelige tanden.

Curolox
De gepatenteerde 
CUROLOX®-technologie is 
gebaseerd op 
zelforganiserende peptiden, 
die een driedimensionale 
matrix vormen met een hoge 
affiniteit voor tandmineraal.



Wetenschappelijk en praktisch 
geteste formules

Productefficiëntie 
Nauwe relaties met 
tandheelkundige 
klinieken en 
praktiserende 
tandartsen sinds 
de jaren '40. 
Wetenschappelijk 
bewezen formules.

In de praktijk bewezen producten 
Jarenlang lange staat van dienst op het gebied van 
doeltreffendheid bij de behandeling van 
parodontitis en tandvleesaandoeningen in 
verschillende markten.



Wetenschappelijk en praktisch 
geteste formules

EMOFORM Diamond tanpasta:
u minder schurend is dan traditionele tandpasta’s;
u minder slijtage van het tandbeen veroorzaakt;
u de ruwheid van het glazuur vermindert;
u thee en koffievlekken op tanden beter verwijdert;
u uw tanden witter maakt vanaf de eerste poetsbeurt.



Duidelijke en
beknopte
indicaties
maken het 
voor klanten
gemakkelijker
om het juiste
product te
raadplegen en
te kiezen.



Wild Pharma: een partner voor 
apotheken & drogist

Uitgebreid assortiment voor elke behoefte 
✔ Gemakkelijke referentie 
✔ Betrouwbare producten 
✔ Aantrekkelijk ontwerp geschikt voor moderne apotheek 
✔ Ecologische verpakking



Volledige mondhygiëne expertise 
op slechts 1,2 meter 

Meer... ...competentie ...omzet ...brutowinst ...tevredenheid


