


PASTA DEL CAPITANO to historyczna marka. W 1905 roku 
nasz przodek Clemente Ciccarelli, Kapitan Armii Królewskiej 
i doktor Chemii Farmaceutycznej, postanowił stworzyć w 
aptece rodzinnej, pastę do zębów, która nigdy wcześniej nie 
była używana we Włoszech; W tym czasie, stosowano 
jedynie pasty w postaci proszku. 

Dbałość o jakość to elementem, który charakteryzował 
rodzinę od momentu otwarcia pierwszej apteki w 1821 r. 
Włoscy konsumenci zwracali szcególną uwagę na ten 
aspekt i, aby zagwarantować im, że jest to produkt 
kontrolowany przez farmaceutę Ciccarelli, Nicola-syn 
Clemente i farmaceuta, jak jego ojciec, wpadł na pomysł, 
aby umieścić wizerunek i podpis Kapitana na tubach i 
opakowaniach, aby zagwarantować jakość produktu i 

podkreślając jego niepowtarzalne pochodzenie.   

      …HISTORIA 



HSTORIA 

Jakości z rygorem farmaceutycznym 

Prodkcją z włoską pasją 

Tradycją niezawodności i wiarygodności 

Tak więc PASTA del CAPITANO stała się 
synonimem na przestrzeni lat: 



PASTA del CAPITANO dziś to kompletna linia produktów do 
higieny jamy ustnej, która obejmuje pasty do zębów, płyny 
do płukania jamy ustnej, szczoteczki do zębów, spraje 
odświezające jamę ustną itp. 

Przetestowane preparaty, wynik badań technicznych 
opracowanych przez lata doświadczeń i które zawsze 
zapewniały najwyższy priorytet jakości produktu dla 
dobrego samopoczucia konsumentów. 

Rodzinna firma nadal może konkurować na rynku 
charakteryzującym się dużymi międzynarodowymi 
korporacjami dzięki długotrwałej lojalności i zaufaniu, 
naszych konsumentów. 

  CHI SIAMO 



KIM JESTEŚMY 

specyficzność 

wyróżnienie 

bezpieczeństwo 

Dla naszych konsumentów oznaczamy: 



Dokąd zmierzamy… 

PASTA del CAPITANO chce nadal być punktem odniesienia 
dla wartości konsumenckich w przyszłości. 

Konsument, który w dzisiejszych czasach nie akceptuje już 
fantastycznych obietnic i niesamowitych występów, ale 
zawsze jest bardziej ostrożny i pragmatyczny w akcie 
kupowania. 

Przejrzystość, wiarygodność i konkretność stały się teraz 
przewagą konkurencyjną, którą PASTA DEL CAPITANO 
zawsze miała w swoim DNA. 



Dokąd podazamy 

farmaceutyczną 

Made in Italy 

wiarygodną 

 specyficzną 

 wyróżniającą 

 pewną 

PASTA del CAPITANO jest dumna ze swoich korzeni, 
które pozwolą być jeszcze silniejszą marką w 
przyszłości: 



PASTA del CAPITANO charakteryzuje się 
INNOWACYJNYMI FORMULACJAMI, które 

mogą zapewnić jeszcze większe 
bezpieczeństwo i wiarygodność naukową 

To innowacja treści, nie chcąca być tylko 
innowacją dla własnego interesu lub 

wydajności 

JAKOŚĆ INNOWACJI 
WZMOCNI SUBSTANCJĘ, NIE FORMĘ 



FORMUŁY INNOWACYJNE 

bezpieczeństwo  

zwiększenie uwagi poświęcone 
wymaganiom konsumenta 

skuteczność 

Główne cele tych nowych preparatów to: 



Surowce składniki pod okiem konsumatora! 

. . . coraz większą uwagę zwraca się na wykorzystywanie 

laurylosiarczanu sodu, triklosanu, parabenów i 
konserwantów będącymi donorami formaldehydu. 

Dlaczego ? 

Chociaż nasze pasty do zębów są uważane za produkty 
kosmetyczne od 1905 r. zawarte w nich składniki 

przeszły surową ocenę 
Europejski Komitet ds. Toksyczności 

FORMUŁY INNOWACYJNE 



To samo dotyczy rodzaju środka konserwującego, takiego 
jak metyldibromo glutaronitryl. 

Substancje,składniki pod okiem konsumatora! 

Dwa ważne przykłady: 

hydrochinon zawarty w produktach wybielających 

skóra i kwas moczanowy w produktach solarnych; 

    Zdarzało się już, że niektóre substancje, których stosowanie 
zostało już wcześniej zatwierdzone, zostały zakazane po 
bardzo dokładnych kontrolach 

FORMUŁY INNOWACYJNE 

Dlaczego ? 



Nowe formuły OPATENTOWANE i WYŁĄCZNE zawierają 
ZINCO COCO SOLFATO: 

 
 [r-(och2ch2)n-oso3-]2 zn2+  

  
Cząsteczka ta łączy działanie antybakteryjne cynku z 

działaniem oczyszczającym łańcucha środka powierzchniowo 
czynnego otrzymanego z oleju kokosowego. 

ODPOWIEDZ 
FARMACEUTÓW DOTTOR CICCARELLI 

Zgodnie z celem, jakim jest oferowanie coraz 
bezpieczniejszych i skuteczniejszych produktów, 
opracowała nową linię past do zębów 

FORMUŁY INNOWACYJNE 



Nowe pasty do zębów pokazują aktywność mikroorganizmów w 

jamie ustnej, w szcególności streptococco mutans, streptococco 

agalactiae, stafilococco aureo, actinomiceti, candida albicans.  

Doskonałe wyniki tekstów mikrobiologicznych pozwoliły usunąć 

parabeny i imidazolidinylomocznik ze wzorów (cząsteczki, 

których stosowanie jest dozwolone, ale zawsze pod kontrolą). 

To rozwiązanie pozwala nam: 

Zastąpić triclosan i laurylosiarczan sodu; 

Mieć bezpieczniejsze produkty, ale z taką samą 
skutecznością. 

ODPOWIEDZ 
FARMACEUTÓW DOTTOR CICCARELLI 

FORMUŁY INNOWACYJNE 



Na opakowaniu pochodna cynku zostanie oznaczona jako zinco coco 
solfato. 

Dlatego nie będzie już SLS (sodio lauril solfato) który otrzymuje 
wiele negatywnych komentarzy od mediów i społeczności cyfrowej.  

Ważne jest również, aby zaznaczyć, że Sulfetal Zn NIE JEST 
ABSOLUTNIE KLASYFIKOWANY JAKO BIOCIDAL,oraz żaden ze 
składników, których używamy w naszych produktach do pielęgnacji 
jamy ustnej, nie jest sklasyfikowany jako taki. 

FORMUŁY INNOWCYJNE 

ODPOWIEDZ 
FARMACEUTÓW DOTTOR CICCARELLI 



 wspomagają zapobiegać powstawanie cuchnących 
związków siarki, które powodują cuchnący oddech, 
unikając w ten sposób podrażnienia dziąseł 

Właściwości SOLI CYNKU: 

Spowalniają wzrost i proliferację drobnoustrojów. 

 opózniają przekształcenie filmu bakteryjnego w płytkę 
nazębną i w konsekwencji zwapnienie płytki nazębnej 
na kamień nazębny. 

ODPOWIEDZ 
FARMACEUTÓW  DOTTOR CICCARELLI 

FORMUŁY INNOWACYJNE 



MIĘTA UPRAWY BIOLOGICZNEJ * 

Charakterystyczny i wyróżniający się element 

obecny we wszystkich naszych pastach do 
zębów. 
* Uprawa organiczna oznacza opracowanie modelu produkcji, który 

pozwala uniknąć nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, w 

szczególności gleby, wody i powietrza, wykorzystując zamiast tego te 

zasoby z modelem rozwoju, który utrzymuje się w czasie. Rolnictwo 

ekologiczne promuje różnorodność biologiczną środowiska i ogranicza lub 

wyklucza stosowanie produktów syntetycznych. 

Walor MIĘTY: certyfikowany składnik, który jest 

synonimem niezawodności i bezpieczeństwa dla 
konsumenta. 

Wszystkie pasty do zębów zawierają organiczną 

miętę, naturalny składnik, który zapewnia 

bezpieczną higienę jamy ustnej dla całej 
rodziny. 

FORMUŁY INNOWACYJNE 



Linea «Base»: Linea «Specialististyczna»: 

Są to specyficzne produkty, które spełniają 
szczególne potrzeby higieny jamy ustnej. 

Obejmują najbardziej rozwinięte, 
najbardziej innowacyjne i najbardziej 

wydajne segmenty. 

Idealne podstawowe produkty do 
prawidłowej codziennej higieny jamy ustnej, 

umożliwiające kontrolę również segmentu 
przeznaczonego dla rodzin, które nie mają 

dużej siły nabywczej, ale i tak są 
zainteresowane pastą do zębów wysokiej 

jakości 

PASTY DO ZĘBÓW 

9 POZYCJI 

ASORTYMENT 

SEGMENTO                                          NOME DEL PRODOTTO 
 

Placca/Carie                   Placca e Carie 
Anti-Tartaro                      Anti-Tartaro 
Sbiancante           Baking Soda 
Antibatterico           Zenzero 

 
 

4 POZYCJE 

SEGMENTO                             NOME DEL PRODOTTO 
 

Sbiancante Sbiancante Ox-Active 
Totale   Protezione Totale 
Denti Sensibili         Denti Sensibili 
Gengive                 Protezione Gengive 
Anti-alitosi              Alito Fresco 

 
5 POZYCJI 



FORMAT: 75 ml i 100 ml 

PRODUKTY 

PASTY DO ZĘBÓW BASE 

Pomaga zapobiegać 

powstawaniu płytki nazębnej oraz 

próchnicy,chroni jamę ustną i 

remineralizuje szkliwo zębów dzięki 

obecności soli Sulfetal Zn® i 2 soli   

fluoru. 

Zapewnia całkowitą higienę jamy 

ustnej i pomaga zapobiegać 

powstawaniu kamienia 

nazębnego oraz odświeża 

oddech dzięki obecności Sulfetal 

Zn®, pirofosforanów, szałwii i 

tymianku. 

Idealna również dla palaczy. 



FORMAT: 75 ml e 100 ml 

PRODUKTY 

PASTY DO ZĘBÓW BASE 

Formuła wodorowęglanu sodu 

neutralizuje kwasy nazębne, 

reguluje poziom pH jamy ustnej i 

pomaga przywrócić naturalną biel 

zębów. 

Pasta do zębów z zawatrością Imbiru 

Biologicznie Certifikowanego dla 

całkowitej ochrony całej jamy ustnej. 

Odśwież oddech dzięki oryginalnemu 

aromatowi Imbiru. Ponadto subtelna 

pikantność wspomaga krążenie krwi w 

dziąsłach i stymuluje przepływ śliny. 

Badania naukowe potwierdziły 

przeciwdrobnoustrojowy potencjał 

ekstraktów imbirowych. 



PRODUKTY 

PASTY DO ZĘBÓW SPECIALISTYCZNE 

Wybiela i przywraca naturalną biel zębów, oferuje głębokie 

czyszczenie międzyzębowe dzięki działaniu mikrogranulek i 

obecność EURECO HC®, cząsteczki stosowanej w pielęgnacji 

jamy ustnej opatentowanej na zasadzie wyłączności. Jest to 

związek organiczny, który uwalnia aktywny tlen i działa 

bezpośrednio, usuwając plamy na zębach bez uszkadzania 

szkliwa zębów lub dziąseł. Jest w stanie zredukować płytkę 

bakteryjną o 99% od pierwszego użycia. 



PASTY DO ZĘBÓW SPECIALISTYCZNE 

PRODUKTY 

CHITOSAN: biopolimer, który pomaga chronić dziąsła.  

CHITOSAN przylega również do szkliwa zębów, tworząc cienką warstwę, 

która chroni zęby przed agresją bakterii. 

COMPLEKA WITAMIN A-C-E z działaniem antyoksydacyjnym, które 

przyczynia się do utrzymania dobrego tropizmu dziąseł 
CENTELLA (WĄKROTKA) ASIATICA z kojącym działaniem na dziąsła 

Silne zęby, chronione dziąsła, świeży oddech i głębokie czyszczenie 

międzyzębowe dzięki działaniu mikrogranulek i obecności: 

 



PASTY DO ZĘBÓW SPECIALISTYCZNE 

PRODUKTY 

 
KALIDENT®  (HYDROXYPITITIS WAPNIA), który wspomaga 

zamykanie kanalików, a tym samym zmniejsza wrażliwość zębów. 

Przyczynia się do remineralizacji szkliwa i pomaga w naprawie 

mikrouszkodzeń 

AZOTAN POTASU z działaniem odczulającym 

Przetestowana pd kątem TOLERANCJI i DZIAŁĄNIA 

NISKA ŚCIERALNOŚĆ 

AROMAT DELIKATNY 
 

Specyficzna i skuteczna odpowiedź na problem wrażliwości 

zębów dzięki obecności: 



PASTY DO ZĘBÓW SPECIALISTYCZNE 

PRODUKTY 

aminokwasu BETAINE lub TRIMETHLGLYCIN uzyskanego z buraka, 

który pomaga chronić i regenerować dziąsła 

 

WITAMINY E o działaniu antyoksydacyjnym, która pomaga 
dziąsłom zachować odpowiednią moc i zdrowie 

Delikatny żel o niskim wskaźniku ścieralności, idealny do 

ochrony dziąseł: skuteczna pomoc dla dziąseł wrażliwych i 

podrażnionych dzięki obecności: 



PASTY DO ZĘBÓW SPECJALISTYCZNE 

PRODUKTY 

SOLI CYNKU ORAZ SULFETAL Zn®: Cytrynian i Mleczan Cynku, 

wspierany przez Sulfetal Zn®, działa specyficznie na płytkę 
EKSTRAKTY Z PIETRUSZKI ORAZ BASYLII, naturalny środek na 

cuchnący oddech. 

 
 

Zapewnia skuteczne działanie przeciwko cuchnącemu 

oddechowi, pomagając utrzymać świeży oddech z biegiem 

czasu dzięki: 



Pasty do zębów PASTA DEL CAPITANO 

STANDARD 

PREMIUM 

DLA DZIECI 


