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• vrhunske za čiščenje ob 
nadgrajenih zobnih vsadkih, 
kjer se bakterije še lažje 
kopičijo

• žično jedro CURAL®  ima 
plastično prevleko, ki ščiti 
občutljive površine vsadkov iz 
titana

Medzobne ščetke 
CURAPROX CPS 
STRONG & IMPLANT

Flegis. d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

t. +386 (0)2 460 53 42
e. info@�egis.si

Priporočamo tudi

MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS  
Za popolnoma čiste zobe uporabite 
varne in učinkovite medzobne ščetke

KOMPLET CURAPROX SUPERDU0

• za popolno ustno higieno:  
zobna ščetka CURAPROX CS 5460 ultra soft  
in medzobna ščetka CURAPROX CPS

• izjemno nežna zobna ščetka zobne obloge 
odstrani s treh od petih zobnih površin

• za preostali dve, stranski površini vsakega 
zoba, poskrbi ustrezno izbrana medzobna 
ščetka

ZOBNE PASTE CURAPROX ENZYCAL

• ne vsebujejo penila SLS, zato je tveganje  
za pojav aft manjše

• nizkoabrazivne in prijazne do sklenine
• encimi v pastah spodbujajo učinkovitost  

sline pred nastankom kariesa
• 

Medzobne ščetke 
CURAPROX CPS 
SOFT IMPLANT

• izjemno mehke in podaljšane 
ščetine poskrbijo za nežno in 
učinkovito ščetkanje občutljivih 
površin

• žično jedro CURAL® ima plastično 
prevleko, ki ščiti občutljive površine 
vsadkov iz titana

Medzobne ščetke 
CURAPROX CPS 
SOFT IMPLANT

• izjemno mehke in podaljšane 
ščetine poskrbijo za nežno in 
učinkovito ščetkanje občutljivih 
površin

• žično jedro CURAL® ima plastično 
prevleko, ki ščiti občutljive površine 
vsadkov iz titana

Odlične ZA NEGO VEČJIH MEDZOBNIH 
PROSTOROV pri napredovalem 
parodontalnem obolenju, zobnih  
vsadkih in po parodontalnem zdravljenju 

zob zob zob zob

Močnejše, zato USTREZAJO  
POSEBNIM ZAHTEVAM VSADKOV  
IN MOSTIČKOV

Enkrat noter, enkrat ven.
Opravljeno!

Visokokakovostne medzobne 
ščetke CURAPROX CPS so 
učinkovite in varne za uporabo. 
Zaradi njihove dovršenosti 
zadostuje uporaba ENKRAT 
DNEVNO. 

dlesen

PARODONTALNI GEL CURASEPT ADS® 350

• zavira nastanek zobnih oblog in ohranja 
dlesni zdrave

• primeren za lokalno uporabo kot intenzivna 
podpora pri zdravljenju parodontalnih obolenj

• za nanos gela v parodontalne žepke in 
medzobne prostore uporabite medzobno 
ščetko CURAPROX CPS

Izdelki CURAPROX CPS so na voljo v spletni trgovini www.zdrav-nasmeh.com ter
v lekarnah, specializiranih trgovinah in drogerijah.Vec informacij o izdelkih najdete tudi na spletnem

mestu www.popolnaizbira.si oziroma nas za dodatne informacije lahko poklicete ali nam pišete.



• nežno in učinkovito očistijo 
zobne obloge s stranskih 
površin zoba in roba dlesni

• žično jedro je močnejše, zato so 
priročne tudi za čiščenje ob nosilcih 

Medzobne ščetke 
CURAPROX CPS 
REGULAR
Primerne ZA ŠČETKANJE VEČJIH  
MEDZOBNIH PROSTOROV, še posebej 
pri zalivkah, kronah in mostičkih

tanko,
gibljivo in 
vzdržljivo

izjemno 
mehke

in dolge

ščetine

1.
1.

• če so medzobne ščetke ustrezno izbrane, ščetine  
zapolnijo celoten medzobni prostor 

• ob vstopu v medzobni prostor se popolnoma razširijo
• dosežejo težje dostopna mesta
• učinkovito in brez poškodb očistijo dlesen in stranski površini zoba

1.

• omogoča varen dostop v še tako majhne medzobne prostore
• gibljivost omogoča prilagajanje različnim medzobnim prostorom  

in zmanjšuje možnost poškodb 
• narejeno iz kirurškega legiranega jekla, zato je medzobna ščetka  

še posebej vzdržljiva 
• žička je v plastični nosilec vpeta tako, da je možnost loma minimalna

2.

MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS
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ALI VESTE ...

... da ima
vsak zob 

PET POVRŠIN, 
z zobno ščetko 

pa očistite 
SAMO TRI?

Popolnoma 
čisti in zdravi 

zobje in dlesni

... koliko
 odstotkov

zobne površine 
očistite 

VSAK DAN?

Preverite, katera serija medzobnih ščetk
CURAPROX CPS je za vas najprimernejša.
Pri izbiri vam bo najbolje svetoval zobozdravnik ali ustni higienik.

Medzobne ščetke 
CURAPROX CPS 
PRIME

• če so ustrezno izbrane, mehke in 
dolge ščetine zapolnijo celoten 
medzobni prostor 

• učinkovito očistijo stranski 
površini zob in dlesen

• žička medzobne ščetke 
CURAPROX CPS je upogljiva, 

zato se lahko prilagodi 
raznolikim medzobnim 
prostorom

• trpežno žično jedro je izjemno 
odporno, kar pripomore k visoki 
vzdržljivosti in daljši življenjski 
dobi medzobne ščetke  

Idealne ZA VSAKODNEVNO  
PREVENTIVO

... da se vnetje 
dlesni in karies 

najpogosteje pojavita  
v MEDZOBNEM 

PROSTORU?

2.
2.

žično 
jedro

CURAL


