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ДЛЯ ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ, НА ЗДОРОВІЙ ПЛАНЕТІ
 

надійні та інноваційні продукти, розроблені шведськими
стоматологами, які корисні для вас і безпечні для нашої планети



Оригінал, який взяв світ штурмом. Він чистить так
само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з бамбуку. Оснащена
найякіснішою нейлоновою щетиною. Результати,
затверджені стоматологами. На сьогоднішній
день продається понад 35 мільйонів штук в рік.

ДИВОВИЖНА СТІЙКІСТЬ
Чи знали ви, що бамбук
найшвидше росте з усіх рослин
на землі? Це від природи
антибактеріальна рослина, а це
означає, що немає необхідності
використовувати під час його
вирощування добрива або
пестициди. Досить дивовижно,
правда?

 

Бамбукова зубна щітка ,
 яка найбільше продається у світі

зустрічай зубну щітку the humble
the original bamboo toothbrush

 

БІОРОЗКЛАДАНА РУЧКА
Наша ручка виготовлена   з 100%
біологічного бамбуку, який
природньо забезпечує ковзання
поверхні. Ергономічне зчеплення
та його гладкий і позачасовий
дизайн, робить його ідеальним.
Це саме те, що потрібно мати у
кожній ванній кімнаті.

НОРМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ
Humble Brush не має недоліків.
Екологічно чисті бамбукові щітки
прослужать вам так само довго,
як і будь-яка інша серійно
виготовлена пластмасова зубна
щітка.

КОМПОСТОВАНА УПАКОВКА
Виготовлена картонна коробка
та внутрішня обгортка
із 100% переробленого та
біологічного паперу, який
розкладається без шкоди для
нашого довкілля.

 



НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА
ПІДЛІТКІВ

Зубна щітка чистить так само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з найкращого винаходу землі-бамбука. Ця знакова зубна
щітка, оснащена найякіснішою нейлоновою щетиною для забезпечення
результатів, затверджена стоматологами. Humble Brush Adult має
дуговидну ручку, виготовлену із 100% біологічно розкладаного бамбуку.
Щетина виготовлена   з нейлону - 6 щетинок від DuРont. Упаковка екологічна,
коробка та зовнішня обгортка виготовлені з перероблених матеріалів і
можуть бути викинуті разом із органічним сміттям.

Склад: бамбукова ручка, щетина нейлон - 6 від DuРont, натуральний віск
(веганський)
Жорсткість: м'яка - soft, середня - medium
Ручка: дуговидна
Колір: білий, блакитний, жовтий, рожевий, чорний, зелений, веселка

Ціна: 190,0

humble brush adult - зубна щітка для дорослих та підлітків
soft/medіum

Код для замовлення:
89007ICAV - soft/medium
89069S -  soft  rainbow



           humble brush adult - зубна щітка для дорослих та підлітків
           sensіtіve

НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА
ПІДЛІТКІВ

Зубна щітка чистить так само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з найкращого винаходу землі-бамбука. Ця знакова зубна
щітка, оснащена найякіснішою нейлоновою щетиною для забезпечення
результатів, затверджена стоматологами. Humble Brush Adult має пряму
ручку, виготовлену із 100% біологічно розкладаного бамбуку. Щетина
виготовлена   з нейлону-6 щетинок від DuРont. Упаковка екологічна,
коробка та зовнішня обгортка виготовлені з перероблених матеріалів і
можуть бути викинуті разом із органічним сміттям.

Склад: бамбукова ручка, щетина нейлон - 6 від DuPont, натуральний віск
(веганський)
Жорсткість: для чутливих - sensitive
Ручка: пряма
Колір: білий, блакитний, жовтий, рожевий, чорний

Ціна: 190,0

Код для замовлення:
89007XS - sensitive



         humble brush adult - зубна щітка для дорослих та підлітків
         soft

НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА
ПІДЛІТКІВ ВУГІЛЬНА

Зубна щітка чистить так само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з найкращого винаходу землі-бамбука. Ця знакова зубна
щітка, оснащена найякіснішою нейлоновою щетиною для забезпечення
результатів, затверджена стоматологами. Humble Brush Adult має
дуговидну ручку, виготовлену із 100% біологічно розкладаного бамбуку.
Щетина виготовлена   з нейлону-6 від DuРont з відбілюючим ефектом.
Упаковка екологічна, коробка та зовнішня обгортка виготовлені з
перероблених матеріалів і можуть бути викинуті разом із органічним
сміттям.

Склад: бамбукова ручка, щетина нейлон - 6 від DuPont, натуральний віск
(веганський)
Жорсткість: м'яка - soft
Ручка: дуговидна
Колір: чорний

Ціна: 190,0

Код для замовлення:
8900СHARC - soft



        humble brush adult - зубна щітка для дорослих та підлітків зі змінними головками
        soft/medіum

НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА
ПІДЛІТКІВ ЗІ ЗМІННИМИ ГОЛОВКАМИ

Зубна щітка чистить так само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з найкращого винаходу землі-бамбука. Ця знакова зубна
щітка, оснащена найякіснішою нейлоновою щетиною для
забезпечення результатів, затверджена стоматологами. Humble Brush
Adult має круглу багаторазову ручку зі змінними головками (2+1 шт.),
виготовлену із 100% біологічно розкладаного бамбуку. Щетина
виготовлена   з нейлону-6 щетинок від DuРont. Упаковка екологічна,
коробка та зовнішня обгортка виготовлені з перероблених матеріалів і
можуть бути викинуті разом із органічним сміттям.

Склад: бамбукова ручка кругла, насадки 2+1, щетина нейлон - 6 від
DuPont, натуральний віск (веганський)
Жорсткість: м'яка - soft, середня - medіum
Ручка: кругла багаторазова
Колір: блакитний, рожевий

Ціна: 339,0

Код для замовлення:
89014M - medіum blue/pіnk
89015S - soft blue
89016S - soft pink



ПАРНА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE НА НАТУРАЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА
ПІДЛІТКІВ

Ми шаленіємо від бамбука, але the humble може запропонувати і
кукурудзяний крохмаль. Для цього ми доклали усіх зусиль, щоб розробити
зубну щітку на рослинній основі, якомога ближчу до звичайної, з ручкою на
основі кукурудзяного крохмалю та щетиною класу А, що забезпечує
надійну чистоту. Ця щітка працює як ваша звичайна пластмасова зубна
щітка, але водночас ви бережете природу. Упаковка екологічна, коробка
та зовнішня обгортка виготовлені з перероблених матеріалів і можуть бути
викинуті разом із органічним сміттям.

Склад: ручка з кукурудзяного крохмалю і РР-мікс, щетина нейлон - 6 від
DuPont
Жорсткість: для чутливих - sensitive
Ручка: пряма
К-сть:  2 шт. в упаковці
Колір: білий/чорний
            блакитний/фіолетовий

Ціна: 200,0

Код для замовлення:
CS89007S - sensitive

humble brush adult - зубна щітка для дорослих та підлітків
sensіtіve



          humble corn strach toothbrush - зубна щітка з кукурудзяного крохмалю
          sensіtіve

ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE НА НАТУРАЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ПІДЛІТКІВ

Ми шаленіємо від бамбука, але the humble може запропонувати і кукурудзяний
крохмаль. Для цього ми доклали усіх зусиль, щоб розробити зубну щітку на
рослинній основі, якомога ближчу до звичайної, з ручкою на основі
кукурудзяного крохмалю та щетиною класу А, що забезпечує надійну чистоту.
Ця щітка працює як ваша звичайна пластмасова зубна щітка, але водночас ви
бережете природу. Упаковка екологічна, коробка та зовнішня обгортка
виготовлені з перероблених матеріалів і можуть бути викинуті разом із органічним
сміттям.

Склад: ручка з кукурудзяного крохмалю і РР-мікс, щетина нейлон - 6 від DuPont
Жорсткість: для чутливих - sensіtіve
Ручка: пряма
Колір: білий

Ціна: 50,0

Код для замовлення:
CS89001S - sensіtіve



          travel & hospitality - подорожуй стильно разом з humble
          soft/medium

НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА ПІДЛІТКІВ
В ЕКОПАКУВАННІ

Зубна щітка чистить так само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з найкращого винаходу землі-бамбука. Ця знакова зубна щітка,
оснащена найякіснішою нейлоновою щетиною для забезпечення результатів,
затверджена стоматологами. Humble Brush Adult має пряму ручку,
виготовлену із 100% біологічно розкладаного бамбуку. Щетина виготовлена   з
нейлону-6 від DuРont. Упаковка екологічна, зовнішня обгортка виготовлена з
перероблених матеріалів і може бути викинута разом із органічним сміттям.

Склад: бамбукова ручка, щетина нейлон - 6 від DuPont, натуральний віск
(веганський)
Жорсткість: м'яка - soft, середня жорсткість - medium
Ручка: пряма
Колір: білий, блакитний, жовтий, рожевий, чорний

Ціна: 92,00

Код для замовлення:
AMK003 - medium white
AMK006 - medium mix color
AMK005 - soft



          humble corn strach toothbrush - зубна щітка з кукурудзяного крохмалю
          soft

ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE НА НАТУРАЛЬНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА
ПІДЛІТКІВ З ВЗІРЦЕМ М'ЯТНОЇ ПАСТИ

Ми шаленіємо від бамбука, але the humble може запропонувати і
кукурудзяний крохмаль. Для цього ми доклали усіх зусиль, щоб
розробити зубну щітку на рослинній основі, якомога ближчу до
звичайної, з ручкою на основі кукурудзяного крохмалю та щетиною
класу А, що забезпечує надійну чистоту. Ця щітка працює як ваша
звичайна пластмасова зубна щітка, але водночас ви бережете
природу. Упаковка екологічна, коробка та зовнішня обгортка виготовлені
з перероблених матеріалів і можуть бути викинуті разом із органічним
сміттям. Дана щітка представлена разом з взірцем м'ятної зубної пасти,
7грам.

Склад: ручка з кукурудзяного крохмалю і РР-мікс, щетина нейлон - 6 від
DuPont, м'ятна зубна паста ,7 грам
Жорсткість: м'яка - soft
Ручка: пряма
Колір: білий

Ціна: 65,0

Код для замовлення:
AMK004 - soft



humble tongue scraper- щітка для чистки язика 
ultra-soft

НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ЧИСТКИ
ЯЗИКА. ІДЕАЛЬНЕ ДОПОВНЕННЯ.

Бамбукова щітка для чищення язика має ручку, виготовлену з 100%
біологічно розкладаного бамбука. Щетина виготовлена   з
нейлону-6 щетин від DuРont. Видаляє бактерії та зменшує
неприємний запах з рота. Упаковка екологічна, коробка та
внутрішня обгортка виготовлені з перероблених матеріалів та
можуть бути викинуті разом із органічним сміттям.

Як використовувати:
Після чищення зубів, приділіть увагу для язика. Візьміть щітку і
починайте чистити від задньої до передньої частини вашого язика,
акуратно притискаючи щітку. Після процедури промийте під
проточною теплою водою щітку, щоб очистити від залишків їжі та
нальоту.

Склад: бамбукова ручка, щетина нейлон-6 від DuPont, 
 натуральний віск (веганський)
Жорсткість: ультра м'яка - ultra-soft
Ручка: пряма
Колір: блакитний, рожевий

Ціна: 135,0
 
 

Код для замовлення:
HBTC001 - ultra-soft blue
HBTC002 - ultra-soft pink



          humble brush kіds - зубна щітка для дітей віком від 2  до 6 років
          ultra-soft

НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 2
ДО 6 РОКІВ

Зубна щітка чистить так само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з найкращого винаходу землі-бамбука. Ця знакова зубна
щітка, оснащена найякіснішою нейлоновою щетиною для забезпечення
результатів, затверджена стоматологами. Humble Brush Kіds має
дуговидну ручку, виготовлену із 100% біологічно розкладаного бамбуку.
Щетина виготовлена   з нейлону-6 щетинок від DuPont. Упаковка екологічна,
коробка та зовнішня обгортка виготовлені з перероблених матеріалів і
можуть бути викинуті разом із органічним сміттям.

Склад: бамбукова ручка, щетина нейлон - 6 від DuPont, натуральний віск
(веганський)
Жорсткість: ультра м'яка - ultra-soft
Ручка: дуговидна
Колір: блакитний, рожевий, білий, жовтий, веселка

Ціна: 190,0

Код для замовлення:
890081CAB - ult ra-soft



          humble brush kіds - зубна щітка для дітей віком від 0 до 2 років
          ultra-soft

НАТУРАЛЬНА БАМБУКОВА ЗУБНА ЩІТКА HUMBLE ДЛЯ ДІТЕЙ ВІКОМ ВІД 0 ДО 2
РОКІВ

Зубна щітка чистить так само добре, як пластикова зубна щітка, але
виготовлена   з найкращого винаходу землі-бамбука. Ця знакова зубна щітка,
оснащена найякіснішою нейлоновою щетиною для забезпечення результатів,
затверджена стоматологами. Humble Brush Baby має пряму ручку,
виготовлену із 100% біологічно розкладаного бамбуку. Щетина виготовлена   з
нейлону-6 щетинок від DuPont. Упаковка екологічна, коробка та зовнішня
обгортка виготовлені з перероблених матеріалів і можуть бути викинуті разом
із органічним сміттям.

Склад: бамбукова ручка, щетина нейлон - 6 від DuPont, натуральний віск
(веганський)
Жорсткість: ультра м'яка - ultra-soft
Ручка: пряма
Колір: блакитний, рожевий

Ціна: 190,0

Код для замовлення:
89032US -  blue ult ra-soft
89034US -  pink ult ra-soft



 humble natural toothpaste  
                                                        

НАТУРАЛЬНА ЗУБНА ПАСТА HUMBLE З ФТОРОМ

Зубна паста з натуральними інгредієнтами без вмісту SLS, містить фторид
натрію і поставляється в упаковці Albéa Greenleaf.
Тюбик виготовляється з пластику з тоншим полотном, що призводить до того, що
у виробництві використовується менше переробленого пластику. Екологічно
інноваційне та ефективне рішення для упаковки! 

Призначення: ретельно сформована для клінічного запобігання карієсу та
захисту білизни зубів.

Склад пасти з солоним кокосом:
сорбіт, гідратовий діоксид кремнію, вода, лауриловий глюкозит, ксантанова
камедь, олія mentha piperita, ксиліт, СІ 77891, кокамідопропілбетаїн, фторид
натрію, сік листя алое барбаденського, аромат, ребаудіозид А, маріс сал,
глюконат цинку, лимонна кислота, лімонен, натрій бонзоат, сорбат калію,
хлорид натрію.

Вміст фтору: 1450 PPM
RDA: 80-90

Об'єм: 75 мл

 натуральна зубна паста 

Ціна: 190,0

Код для замовлення: 
TP89007F - coconut salt

 



 humble natural toothpaste  
                                                        

НАТУРАЛЬНА ЗУБНА ПАСТА HUMBLE З ФТОРОМ

Зубна паста з натуральними інгредієнтами без вмісту SLS, містить фторид
натрію і поставляється в упаковці Albéa Greenleaf.
Тюбик виготовляється з пластику з тоншим полотном, що призводить до того, що
у виробництві використовується менше переробленого пластику. Екологічно
інноваційне та ефективне рішення для упаковки! 

Призначення: ретельно сформована для клінічного запобігання карієсу та
захисту білизни зубів.

Склад пасти зі свіжою м'ятою: гідрогенізований крохмальний гідролізат, аква,
гідратований діоксид кремнію, лаурилглюкозид, ксантанова камедь, олія
мentha рiperita, фторид натрію, глюконат цинку, ментол, екстракт стевії
ребаудіани, порошок соку листя алое барбаденсіс, екстракт листя сальвії
трилоби, екстракт квітів мікоми лікарської, екстракт мікоми мариї, екстракт
лімонен, Ci 77891.

Вміст фтору: 1450 PPM
RDA: 60-70
Об'єм: 75 мл

Склад пасти з вугіллям: сорбіт, аква, гідратований діоксид кремнію,
лаурилглюкозид, ксантанова камедь, аромат, вугільний порошок, фторид
натрію, глюконат цинку, екстракт стевії ребаудіана, лімонен.

Вміст фтору: 1450 PPM
RDA: 80-90
Об'єм: 75 мл

 натуральна зубна паста 

Ціна: 190,0

Код для замовлення: 
TP89001F - mint
TP89002F - charcoal

 



  humble natural toothpaste іn jar
натуральна зубна паста у склі

                                                      НАТУРАЛЬНА ЗУБНА ПАСТА HUMBLE У СКЛІ З ФТОРОМ

Зубна паста з натуральними інгредієнтами без вмісту SLS, в скляній банці зі
шпателем, містить фторид натрій.

Призначення: ретельно сформована для клінічного запобігання карієсу та
захисту білизни зубів .

Склад пасти зі свіжою м'ятою: гідрогенізований крохмальний гідролізат, аква,
гідратований діоксид кремнію, лаурилглюкозид, ксантанова камедь, олія
мentha рiperita, фторид натрію, глюконат цинку, ментол, екстракт стевії
ребаудіани, порошок соку листя алое барбаденсіс, екстракт листя сальвії
трилоби, екстракт квітів мікоми лікарської, екстракт мікоми мариї, екстракт
 лімонен, Ci 77891.

Вміст фтору: 1450 PPM
RDA: 60-70
Об'єм: 50 мл

Склад пасти з вугіллям: сорбіт, аква, гідратований діоксид кремнію,
лаурилглюкозид, ксантанова камедь, аромат, вугільний порошок, фторид
натрію, глюконат цинку, екстракт стевії ребаудіана, лімонен.

Вміст фтору: 1450 PPM
RDA: 80-90
Об'єм: 50 мл

Ціна: 373,0
 

Код для замовлення: 
HTJ89001F - mint
HTJ89002F - charcoal

 



      humble natural toothpaste for kіds - натуральна дитяча зубна паста 
                                          humble natural toothpaste for kids іn jar - натуральна дитяча зубна паста у склі

                                                        НАТУРАЛЬНА ДИТЯЧА ЗУБНА ПАСТА HUMBLE З ФТОРОМ ЗІ СМАКОМ
ПОЛУНИЦІ

Зубна паста з натуральними інгредієнтами без вмісту SLS, містить
фторид натрію і поставляється в упаковці Albéa Greenleaf.
Тюбик виготовляється з пластику з тоншим полотном, що призводить до
того, що у виробництві використовується менше переробленого
пластику. Екологічно інноваційне та ефективне рішення для упаковки!
Дана позиція також представлена у склі зі шпателем.

Призначення: ретельно сформована для клінічного запобігання
карієсу.

Склад пасти з полуницею: сорбіт, аква, гідратований діоксид
кремнію, ксиліт, ксантанова камедь, лаурилглюкозид,
гліцерилкаприлат, пентиленгліколь, аромат, фторид натрію, екстракт
кори магнолії O cinalis, екстракт стевії ребаудіана, CI 77891.
Вміст фтору: 1000 PPM
RDA: <50, не абразивна
Об'єм: 75 мл та 50 мл

Як використовувати:
Лише для дітей віком 2-6 років; чистити зуби за рекомендацією
стоматолога. Контролювати чищення та полоскання ротової
порожнини. Обмежити ковтання.

Ціна: тюбик 75мл - 190,0
          у склі  50мл - 373,0 

 
Код для замовлення: 
TP90013F - strawberry in tube
HTJ89003F - strawberry in jar

 



humble natural toothpaste tabs
натуральна зубна паста в таблетках
                                                        НАТУРАЛЬНА ПРЕСОВАНА ЗУБНА ПАСТА HUMBLE В ТАБЛЕТКАХ

Зручна та стійка альтернатива зубній пасті, яку пропонують вам стоматологи,
які піклуються про здоров’я порожнини рота у подорожах та перед
прийомом у лікаря-стоматолога. Легка упаковка піддається вторинній
переробці, а наші таблетки зубної пасти мають два різновиди: з фтором та
без фтору.

Склад: сорбіт, карбонат кальцію, каолін, гідрокарбонат натрію, гідратований
діоксид кремнію, лауроїл натрію, саркозинат, мальтодекстрин, дріжджі,
стеарат магнію, олія листя мentha аrvensis, ментол, стевіозид, олія мentha
рiperita.

Як використовувати:
Розкусити, розжувати, набрати трішки води в ротову порожнину і добре
почистити щіткою. Сплюнути і прополоскати.
Радимо використовувавти перед прийомом у 
вашого лікаря-стоматолога.

Кількість в упаковці: 60шт.
Різновиди:  з фтором,1450 PPM
                    без фтору
Код для замовлення:
TABS001 - with fluoride
TABS002 - without fluoride

Ціна: 236,0 



humble dental floss & floss pіcks 
для детального очищення міжзубних проміжків
                                                        НАТУРАЛЬНА ЗУБНА НИТКА HUMBLE

Щороку викидається до 700 мільйонів контейнерів із пластикової нитки!
Ми усунули необхідність у пластиковому футлярі, оскільки сама
упаковка стає вашим кейсом.
Підтримувати чистоту міжзубних проміжків ще ніколи не було простіше і
смачніше!
Освіжаюча ароматизована і покрита канделялевим воском нитка,
трохи текстурована, ретельно розроблена для дбайливого видалення
прихованих залишків їжі.

Склад: нитка виготовлена з нейлону, покрита канделялевим воском та
оброблена натуральним ксилітом (для стабілізації рівня РН у роті), з
природним ароматом.
Як використовувати:
Акуратно видаліть залишки їжі, працюючи між кожним зубом, прямо під
лінією ясен. Посуньте нитку по зовнішній стороні кожного зуба.
Використовуйте кожного дня і залиште порожнину рота свіжою та
чистою.
Довжина: 50 м
Смаки: вугілля, свіжа м'ята, лимон, кориця

Ціна: 190,0

Код для замовлення:
DF001 - mіnt
DF002 - lemon
DF003 - locіrіce
DF004 - charcoal



 humble dental floss & floss pіcks 
 для детального очищення міжзубних проміжків
                                                        ЗУБНА НИТКА HUMBLE З РУЧКОЮ З КУКУРУДЗЯНОГО КРОХМАЛЮ

Зубні нитки, виготовлені повністю з пластмаси? Спробуйте нитки humble,
у яких основою є кукурудзяний крохмаль. Постачається упакованим у
екологічно чистий паперовий пакет.
Подвійна нитка забезпечує ефективне видалення залишків їжі, тоді як
форма забезпечує легкий доступ до важкодоступних місць.

Види: одинарна нитка , подвійна нитка.
Склад: кукурудзяний крохмаль та поліпропіленові нитки поліпропіленової
суміші.

Як використовувати:
Акуратно видаліть залишки їжі, працюючи між кожним зубом, прямо під
лінією ясен. Посуньте нитку по зовнішній стороні кожного зуба.
Використовуйте кожного дня і залиште порожнину рота свіжою і чистою.

Об'єм: 50 шт.
Смаки: вугілля, свіжа м'ята

Ціна: 190,0

Код для замовлення:
DFP8001 - whіte, подвійна нитка
DFP8002 - black, подвійна нитка
DFP8003 - whіte, одинарна нитка
DFP8004 - black, одинарна нитка



ІНТЕРДЕНТАЛЬНИЙ БРАШ HUMBLE В АСОРТИМЕНТІ

Не забудьте почистити ті місця, де важко потрапити зубною щіткою! За
допомогою наших міжзубних щіток, виготовлених із стійкого бамбука та
якісної щетини, ви можете досягнути бездоганної чистоти.
Міжзубні щітки з пластмаси - це привид минулого! Наша стильна
альтернатива з ручкою із 100% стійкого вирощеного бамбука та якісною
нейлоновою щетиною від DuPont забезпечує легку та практичну
альтернативу.

Склад: бамбук, щетина нейлон-6 від DuPont, натуральний віск
(веганський)
Кількість в упаковці: 6шт.
Розмір: 0 - 0,4 мм
              1 - 0,45 мм
              2 - 0,50 мм

Як використовувати:
Акуратно видаліть залишки їжі, працюючи між кожним зубом, прямо під
лінією ясен. Посуньте браш по зовнішній стороні кожного зуба.
Використовуйте кожного дня і залиште порожнину рота свіжою і чистою.

Ціна: 236,0

humble іnterdental stіcks - інтердентальний браш 
для чищення міжзубних проміжків
                                                        

Код для замовлення: 
ID89000 - size 0
ID89001 - size 1
ID89002 - size 2



ІНТЕРДЕНТАЛЬНИЙ БРАШ HUMBLE В АСОРТИМЕНТІ

Не забудьте почистити ті місця, де важко потрапити зубною щіткою! За
допомогою наших міжзубних щіток, виготовлених з кукурудзяного
крохмалю та якісної щетини, ви можете досягнути бездоганної чистоти.
Міжзубні щітки з пластмаси - це привид минулого! Наша стильна
альтернатива з кукукрудзяною ручкою та якісною нейлоновою щетиною
від DuPont забезпечує легку та практичну альтернативу.

Склад: кукурудзяний крохмаль, щетина нейлон-6 від DuPont,
натуральний віск (веганський).

Кількість в упаковці: 6шт.
Розмір: 0 - 0,4 мм
              1 - 0,45 мм
              2 - 0,50 мм

Як використовувати:
Акуратно видаліть залишки їжі, працюючи між кожним зубом, прямо під
лінією ясен. Посуньте браш по зовнішній стороні кожного зуба.
Використовуйте кожного дня і залиште порожнину рота свіжою і чистою.

Ціна: 160,0

humble іnterdental stіcks - інтердентальний браш 
для чищення міжзубних проміжків
                                                        

Код для замовлення:
PBID89000 - size 0
PBID89001 - size 1
PBID89002 - size 2



humble chewіng gum 
натуральна жувальна гумка
                                                        НАТУРАЛЬНА ЖУВАЛЬНА ГУМКА HUMBLE

Ви знали, що звичайна жувальна гумка насправді складається з пластикової
основи? Ми не віримо в жування пластмас, тому зробили власну, що складається
лише з натуральних інгредієнтів. 

Склад: підсолоджувач (ксиліт 72,2%), натуральна основа ясена, натуральні
ароматизатори, зволожувач (гліцерин), порошок сальміаку (аромат), хлорид
амонію, порошок кореня солодки, екстракт кореня солодки, антизлежувач
(стеарат магнію), загущувач (аравійська камедь), екстракт кореня солодки,
рослинний концентрат (яблуко, гібіскус), засіб для глазурування (віск карнауби).

Смаки: свіжа м'ята, лимон, солоний корінь солодки, тропічні фрукти
Об'єм: 19 грам (10шт.)

Ціна: 100,0

✔  Утилізована упаковка ✔  Веганська
✔  Натуральна основа    ✔  Затверджено стоматологами

Код для замовлення:
HCCG01 - mіnt
HCCG02 - lemon
HCCG03 - lіcorіce
HCCG04 - tropіcal fruіts

 



humble natural mouthwash - ополіскувач
не містить спирту, не токсичний
                                                        ОПОЛІСКУВАЧ HUMBLE ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА

Нетоксичний ополіскувач для рота допомагає загоювати
рани, зволожує порожнину рота, зменшує запалення,
зміцнює імунну підтримку в ротовій порожнині, запобігає появі
бактерій, що викликають наліт  і має чудовий смак.

Склад: аква, гліцерин, гідрогенізована касторова олія
ПЕГ-40, бетаїн, аромат, сахарин натрію, олія менти піперита,
хлоргексидин диглюконат, листяний сік алое барбаденсіс,
фторид натрію, лимонна кислота, бензоат натрію, сорбат
калію.
Об'єм: 500 мл
Смаки: свіжа м'ята, вугілля, полуниця (дитячий)
Вміст хлоргексидину: 0,12%

*Використання дитячого ополіскувача з 3 до 12 років.
Дорослого з 12 років.
Не ковтати і бажано не їсти протягом 30 хвилин після
використання.

Ціна: 373,0

 

Код для замовлення: 
HMW001 - mint
HMW002 - charcoal
HMW003 - kids strawberry



humble natural mouthwash - ополіскувач
не містить спирту, не токсичний
                                                        

ОПОЛІСКУВАЧ HUMBLE ДЛЯ ПОРОЖНИНИ РОТА ЗІ СМАКОМ
КОКОСУ

Нетоксичний ополіскувач для рота допомагає загоювати
рани, зволожує порожнину рота, зменшує запалення,
зміцнює імунну підтримку в ротовій порожнині, запобігає появі
бактерій, що викликають наліт  і має чудовий смак.

Склад: аква, гліцерин, гідрогенізована касторова олія
ПЕГ-40, бетаїн, аромат, сахарин натрію, олія менти піперита,
хлоргексидин диглюконат, листяний сік алое барбаденсіс,
фторид натрію, лимонна кислота, бензоат натрію, сорбат
калію.
Об'єм: 500 мл
Смаки: кокос
Вміст хлоргексидину: 0,12%

*Використання дитячого ополіскувача з 3 до 12 років.
Дорослого з 12 років.
Не ковтати і бажано не їсти протягом 30 хвилин після
використання.

Ціна: 373,0
Код для замовлення: 
HMW004 - coconut



НАТУРАЛЬНІ ВУШНІ ПАЛИЧКИ HUMBLE З ВОВНЯНИМ НАКОНЕЧНИКОМ 

Що я буду використовувати зараз, коли пластикові ватні палички
заборонені у всій Європі?  
А як щодо ватної палички, яка робить все, що робила ваша
пластикова, але яка біологічно розкладається та виготовляється з
рослин? 
Стильні та гладкі бавовняні палички з ручкою, виготовлені з 100%
біологічно розкладаного бамбука та бавовни, з натуральним
забарвленням на кінцях. 

Кількість в упаковці: 100 шт.
Колір: білий, блакитний, рожевий, чорний
Форма: кругла і спіральна
Склад: бамбук, органічна бавовна

Ціна: 100,0

Код для замовлення:
BUDS001 - white
BUDS002 - blue
BUDS003 - pink
BUDS004- black
BUDS005 - white spiral

humble cotton swabs 
натуральні бамбукові вушні палички
                                                        



humble accesorіes 
натуральні бамбукові аксесуари
                                                        НАТУРАЛЬНИЙ БАМБУКОВИЙ ДОРОЖНІЙ КЕЙС HUMBLE ДОРОСЛИЙ І

ДИТЯЧИЙ   

Тримайте свою зубну щітку чистою та безпечною під час подорожі.
Стильний футляр, виготовлений із 100% біологічно розкладаного
стійкого бамбука.
Види: дорослий, дитячий
Cклад: 100% бамбук

Ціна: 305,0
Код для замовлення : 
BCASE01 - adult
BCASE02 - kids

БАМБУКОВА ПІДСТАВКА HUMBLE ДЛЯ ЩІТКИ

Хочете, щоб ваша ванна кімната виглядала ще краще? Ми створили
дизайнерську підставку для вашої щітки, виготовлену із 100% біологічно
розкладаного, стійкого бамбука.
Види: універсальна
Склад: 100% бамбук

Ціна: 203,0
Код для замовлення :
STAND01



humble accesorіes 
натуральні бамбукові аксесуари
                                                        

К-сть в упаковці: 4шт
Cклад: 100% бамбук

Ціна: 305,0
Код для замовлення : 
BANST001 - straw

Щорічно викидається понад 8,5 мільярдів соломинок!
З нашою багаторазовою, гладкою та натуральною
бамбуковою соломкою це не буде проблемою.
*Поставляється з очисником для нержавіючої сталі.

По всьому світу уряди забороняють використовувати
пластикові соломинки. На відміну від своїх пластикових
аналогів, бамбукові соломинки призначені для повторного
використання. Однак, коли вам захочеться їх викинути, будьте
впевнені, що вони на 100% біологічно розкладаються та
компостуються.

Як використовувати натуральні соломинки ?

Наші стійкі бамбукові соломинки довговічні та спеціально
розроблені для легкого чищення. Все що вам потрібно, це
ретельно промити під проточною водою або за допомогою
засобу для очищення сталі, що входить у комплект. 

Порада від професіоналів: щомісяця ви можете нагрівати
каструлю з оцтом та водою. Цим розчином поливати
соломинки пару хвилин, якщо вам знадобиться надмірно
вичерпне очищення!

Натуральна бамбукова соломинка Humble



Ready to go humble?
Хочеш з нами?

Contact our sales team to place your order!
Пиши нам і зроби своє перше замовлення!

Call us at:  +38 067 360 82 28
Email us at :

aitasplus1@gmail.com

@AITASPLUS
follow us:


