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banana

PREČO PRÍRODNÉ PRODUKTY?

Všetky prírodné produkty NIE SÚ dobré, sú málo účinné!
Ak�vnou zložkou v našich prírodných zubných pastách je xylitol,
ktorý bráni vzniku zubného kazu. Zubná pasta Jack N' Jill obsahuje 40 % xylitolu
– najvyšší podiel v zubnej paste pre de�!

Prírodné produkty NIE SÚ vždy bezpečné!
Naše výrobky sú vyvinuté tak, aby boli bezpečné a obsahovali len prvotriedne
organické a prírodné zložky, a to bez výnimky!
Všetky ingrediencie dôkladne vyberáme.

Prírodné produkty NIE SÚ vždy úplne prírodné!
Naše výrobky obsahujú iba prísady, ktoré sú rastlinného pôvodu, prírodné,
a ak je to možné, v biokvalite. Žiadne chemikálie.

Prírodné produkty NIE SÚ vždy šetrné k životnému prostrediu
a vyrábané udržateľným spôsobom!
Naše bio zubné ke�y produkujeme bezodpadovo – bez plastu.
Rukovä� i obal pochádzajú z kukurice (gene�cky nemodifikovaný
kukuričný škrob), takže sú biodegradovateľné! Šte�nky sa dajú recyklovať.
Po ke�e tak nezostane na Zemi žiadny odpad.

Nie všetky kozmecké prípravky sú rovnako kvalitné
– a pla� to i o prírodných produktoch.



PREČO?

PRÍRODNÁ ZUBNÁ PASTA
Zubná pasta pre deti a bábätká s najlepšou chuťou na svete.
(Áno, trúfame si to tvrdiť!) Je pre nás dôležité, aby chutila dobre
a bola príjemná, a deti tak neprestávali s čistením zúbkov.

Bezpečná pri prehltnutí, vhodná pre deti od 6 mesiacov
Bohatá na xylitol (40%), pomáha predchádzať zubnému kazu
Prírodný nechtík upokojuje ďasná
prírodné ovocné príchute a tiež varianta bez príchute VEGAN

BEZ
ŠKODLIVÝCH

PRÍSAD

VYROBENé
v austrálii



OBRÚSKY NA
ZUBY A ĎASNÁ

GÉL NA PREREZÁVANIE ZÚBKOV

SILIKÓNOVÉ KEFKY

PREČO? Prerezávanie zúbkov môže sprevádzať bolesť a nepokoj. Gél má pozitívny
efekt na nepokojné, podráždené a opuchnuté ďasná. Upokojujúce zloženie
s harmančekom a nechtíkom. 

 Obsahujú len vodu a xylitol (na ochranu pred zubným kazom)

Vyrobené zo 100% prírodnej bavlny sterilizovanej parou - biodegradovateľné

Pretože zuby a ďasná vyžadujú
starostlivosť už od narodenia.

25
JEDNOTLIVO

BALENÝCH
OBRÚSKOV

PREČO? Jemne čistí zuby a ďasná i počas prerezávania zúbkov.

vyrobené
v austrálii

pre deti od 4 mesiacov
jemná príchuť prírodnej vanilky
neobsahuje benzokain ani ľuľkovec
absolútne bepečný aj pri prehltnutí
bez cukru, parabénov a SLS

VEGAN

Fáza 1: na prvé zúbky
Fázy 2 a 3: tréningové kefky
Dajú sa sterilizovať
100 % zdravotnícky silikón
bez BPA, PVC a ftalátov
100% kompostovateľný obal

PREČO?



ČISTENIE ZÚBKOV NEBOLA EŠTE NIKDY TAKÁ ZÁBAVA!
S NAJVIAC COOL KEFKOU NA PLANÉTE (ÁNO, ĎALŠIE
ODVÁŽNE TVRDENIE) SI PRI ČISTENÍ MÔŽETE ZATANCOVAŤ.

Elektrická zubná kefka s melódiou

BIO ZUBNÉ KEFKY
prečo? Len si predstavte koľko kefiek je v pôde po celom svete.

Ročne na skládkach skončia milióny plastových kefiek.
Môžete si byť istý, že sa naša kefka nestane súčasťou skládky
na stovky rokov, na rozdiel od mnohých zubných kefiek,
ktoré sa dnes používajú.

Tri funkcie: prehrávanie pesničky,
výučbový sprievodca, tiché čistenie.
Po dvoch minútach sa automaticky
vypne (dovtedy neprestávajte čistiť).
Obsahuje set nálepiek (na jednoduchú
personalizáciu).
Extra jemné štetinky
a vymeniteľné hlavice.
vhodná od 3 rokov
bez BPA, PVC a ftalátov

balenie

Rukoväť je vyrobená
z kukuričného škrobu
extra mäkké nylonové štetinky
Ergonomická rúčka
kompostovateľné a
v duchu zero waste
Bez BPA, PVC a ftalátov

prečo?

y



PRE HYGIENICKÉ UKLADANIE PRODUKTOV JACK N' JILL
VHODNÉ I PRE BATOĽATÁ
VYROBENÉ Z RYŽOVÝCH A BAMBUSOVÝCH PLIEV
KOMPOSTOVATEĽNÉ A V DUCHU ZERO WASTE
PRÍRODNÉ ZLOŽENIE BEZ BPA, PVC A FTALÁTOV
JE MOŽNÉ UMÝVAŤ V UMÝVAČKE

BIO POHÁRIKY



VRECÚŠKO
vyrobené zo 100% bavlny s lemom odolným voči vode
úžasné vrecúško pre prípad prespania mimo domov,
na cesty alebo len pre uchovanie cenností
balené v darčekovej tube
rozmer 10 cm x 16 cm

VIEČKA NA POHÁRIKY
vyrobené zo 100% potravinárskeho a lekárskeho silikónu 
neobsahujú latex, BPA ani ftaláty
pomáhajú dieťatku naučiť sa piť bezpečne z pohárika
vhodné do umývačky, ľahko sa čistia a môžu sa sterilizovať
dokonalý doplnok pre poháriky Jack N´Jill
dostupné v 3 farbách: ružová, žltá, zelená

Dôvera

rodičov

od roku
1949



STRÁŽCOVIA ZÚBKOV
prečo? Aby zúbková víla vedela, kam má dať

odmenu za zúbok.

Šesť roztomilých postavičiek Jack N' Jill
Obal i výplň z biobavlny
Vrecúško na zúbky je ideálne ako darček. 



Biely cyprus má
antibakteriálne účinky
a šalvia s levanduľou
prispievajú k relaxácii
a pokojnému spánku

Upokojujúca
aromaterapia,

protizápalové výtažky
z Orange Pearl
a hydratačný

bio kokosový olej.

S quinoou, ktorá vyživuje
pokožku, a mydlokorom,

ktorý má antioxidačné
a protizápalové účinky.
Pre deti od narodenia. 

Pena do kúpeľa, hydratačný krém
a šampón so sprchovým gélom

Každý produkt dostupný v troch verziách

Pri zasiahnutí očí nepáli, rastlinná receptúra

300 ml fľaštička s pumpičkou bez BPA

BEZ
parabénov,

sulfátov,
palmového oleja,

syntetických
vôní a farbív

PRÍRODNÁ  STAROSTLIVOSŤ

 Netestované na zvieratách,
vegánske zloženie



prečo?
Deti a bábätká potrebujú ochranu proti slnku, ktorá je prirodzená
a účinná. Rodičia zase potrebujú prípravok, ktorý nie je mastný,
ľahko sa nanáša a neničí oceány.

Prírodný opaľovací krém

Široké ochranné spektrum SPF 30
Pre deti od 6 mesiacov
Bez nanočastíc, šetrný
ku koralovým útesom
Vodoodolný až 3 hodiny
Upokojujúci nechtík a harmanček

BEZ
parabénov,

sulfátov,
palmového oleja,

syntetických
vôní a farbív Netestované

na zvieratách





PRÍRODNÁ ZUBNÁ PASTA NFco

Svet potrebuje skvelú prírodnú pastu,
ktorá chutí aj funguje rovnako ako bežná
pasta, ale neobsahuje žiadne chemikálie.

25 % xylitolu (aktívna prírodná zložka chrániaca pred zubným kazom)

Klasická svieža príchuť vďaka austrálskej riečnej mäte

Prirodzene pení

Funguje rovnako ako tradičná pasta, ale je prírodná

Štyri varianty prírodnej zubnej pasty: originál, bieliaca,
pre citlivé zuby, s propolisom a myrhou

Navyše bieliaca zubná pasta NFco BLAK s aktívnym uhlím

PREČO?



VYROBENÉ
V AUSTRÁLII

BIELIACA ZUBNÁ PASTA

Pasta NFco BLAK využíva prírodné vlastnosti
kokosového uhlia a silu xylitolu.

Chce byť tou najúžasnejšou pastou na trhu!

Prvotriedna
prírodná

zubná pasta,
ktorá

DETOXIKUJE
ZBAVUJE ŠKVŔN

ČISTÍ DO
HĹBKY

PRÍRODNÁ BIELIACA
ZUBNÁ PASTA

ZLOŽENIE
S AKTÍVNYM UHLÍM

BEZ FLUORIDU

S VÝRAZNOU
PRÍCHUŤOU
AUSTRÁLSKEJ
RIEČNEJ MÄTY



Krásne a biodegradovateľné
– skvelá kombinácia!

100 % bezodpadový produkt

Bez plastu, s biodegradovateľnou
rukoväťou z kukuričného škrobu

Variant so stojančekom zo živice alebo dvojbalenie

Jemné, recyklovateľné štetiny

PREČO?

BIO ZUBNÉ KEFKY NFco



PODLAHOVÝ STOJAN:
139 CM (V) × 44 CM (Š) × 22 CM (H)
PULTOVÝ STOJAN VEĽKÝ:
400 MM (Š) × 210 MM (H)
PULTOVÝ STOJAN MALÝ:
240 MM (Š) × 210 MM (H)
ĽAHKÉ ZLOŽENIE

STOJANY



O NÁS

Jack N' Jill Kids prináša prírodnú a bezpečnú starostlivosť pre de� aj dospelých. 

Za značkou stoja manželia Jus�n a Rachel z Austrálie, ktorí sa po narodení svojho prvého dieťaťa 
rozhodli pridať k rodičom po celom svete, ktorým záleží na súčasných problémoch s prostredím 
a na tom, aké priame účinky majú na naše de�. 
Vytvorili tu absolútne najbezpečnejšiu a najchutnejšiu zubnú pastu pre de�, ako aj zubné ke�y 
z kukuričného škrobu, radu silikónových kefiek od prvého zúbka, poháriky z bambusových a 
ryžových pliev a mnohé iné. 

Ohľaduplne voči životnému prostrediu navrhli balenia výrobkov tak, aby boli minimalis�cké, 
recyklovateľné a bez BPA.

VŽDY PRÍRODNE
Nikdy žiaden fluorid, SLS, parabény, zložky GMO, farbivá, cukor ani umelé konzervačné látky.

VŽDY BEZPEČNE
S prírodnými zložkami je naša zubná pasta bezpečná pri prehltnu� a naše výrobky sú vždy bez 
škodlivých chemických látok a BPA.

VŽDY ZODPOVEDNE 
Jack N 'Jill je spoločnosť ohľaduplná voči životnému prostrediu. Používame recyklované a 
prírodné materiály, ako napríklad kukuričný škrob a bambus namiesto plastov.

SLOVAKIA ALTIS GROUP, s.r.o. Legionárska 26, 911 01 Trenčín, 0907 33 77 04
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