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Izdelke CURAPROX lahko kupite v spletni trgovini www.zdrav-nasmeh.com 
ter v lekarnah, specializiranih trgovinah in drogerijah.

Pri spodnjih zobeh usmerite glavo ščetke 
v spodnjo dlesen in nadaljujte s krožnimi 
gibi brez pritiska.

Ščetkanje s ščetko SMART Izdelki CURAPROX

ZOBNA ŠČETKA
Nežno in učinkovito odstrani zobne obloge na težje 
dostopnih mestih.

ZOBNA PASTA
Nizkoabrazivna pasta z encimi krepi naravno zaščitno 
vlogo sline.

STRGALO ZA JEZIK
Učinkovito odstrani močne obloge, ki so se nabrale skozi 
ves dan ali ponoči.

MEDZOBNA ŠČETKA
Enostavno in nežno doseže kritična mesta med zobmi in 
temeljito odstrani zobne obloge v medzobnem prostoru.

USTNA VODA CURASEPT ADS
Equiat quam ad qui resed que cum facestor aut ut ut unde 
a doluptur, idi sit iliamus dolent inti occum voluptatius 
molest audias et officiat illabo. 
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Sprednje zobe čistite z majhnimi krožnimi 
gibi brez pritiskanja. Ščetine zobne ščetke 
usmerite v zgornjo dlesen.

Ker je glava ščetke smart manjša, je tudi 
navpično ščetkanje za sprednjimi zobmi 
enostavnejše.

Velikost glave ščetke je prilagojena 
čiščenju zadnjega dela ust, kjer se med 
prvimi pojavijo stalni zobje. Gre za pros-
tor, ki ga velikokrat pozabimo dovolj 
kakovostno očistiti. 

Z majhnimi krožnimi gibi in ščetinami, 
usmerjenimi v dlesen, se pomikajte proti 
zadnjim zobem.

Najboljši način čiščenja za sprednjimi 
spodnjimi zobmi je z navpično usmer-
itvijo glave zobne ščetke z majhnimi 
krožnimi gibi.
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CURAPROX CS SMART 

Ker so starši odgovorni za ustno zdravje svojih ot-
rok, jim pri skrbi za njihove zobke s svojo mehkostjo 
in nežnostjo lahko priskoči na pomoč prav ščetka 
smart. Pri njeni uporabi se zaradi ultratankih in go-
sto vpetih ščetin zmanjša možnost neprijetnega ob-
čutka pri ščetkanju, kar je ključno za to, da otrok ne 
razvije negativnega odnosa do čiščenja zob. Ker po 
obliki in barvah spominja na klasično zobno ščetko 
ultra soft, ki jo običajno uporabljajo odrasli, je lahko 
ščetka smart tudi za motivacijo otrok, ki se radi zg-
ledujejo po svojih starših in tako s svojo »smartko« 
sledijo pozitivnemu zgledu.

POMOČ STARŠEM

JE ŠČETKA SMART ZAME?

Če si zobe radi ščetkate s klasično ultra soft CS 5460, a želite 
nekaj novega, je smart vsekakor vredno preizkusiti. Zaradi nje-
ne majhne glave boste za čiščenje sicer potrebovali nekoliko 
več časa, vendar pa boste toliko bolje očistili težje dosegljive 
predele in tista območja, kjer zobje niso poravnani. Zelo gosto 
vpeta vlakna poskrbijo za popolno odstranitev plaka, majhna 
glava pa dosega tudi težje dostopna mesta v ustih. Smart je 
idealna ščetka za vse s fiksnim ortodontskim aparatom, saj 
njena mala glava dobro očisti tudi površine zob ob žičkah. Ko 
nehate nositi aparat, lahko preidete na klasično ščetko ultra 
soft 5460 ali ostanete pri smart, če vam bo ustrezala.
Za otroke in mladostnike, ki jim je CURAkid premajhna, klasič-
na ščetka CS 5460 pa prevelika. Za odrasle z manjšo čeljustjo.

za vsak nasmeh

nesteto prednosti

Zobna ščetka Curaprox smart ultra soft je 
naslednica otroške ščetke CURAkid, ki se upora-
blja od (izrasta) prvega zobka naprej. Kljub temu 
ne gre izključno za otroško ščetko, saj jo upora-
bljajo tudi mladostniki in odrasli z manjšo čel-
justjo, kjer je težje dostopna mesta običajno bolj 
zahtevno kakovostno očistiti. Popolnost čiščen-
ja, ki ga omogoča ščetka Curaprox CS 5460, zdaj 
dopolnjuje ščetka smart.

BODITE SMART

Curaprox smart odlikuje majhna glava s kar 7600 ultra 
tankimi in mehkimi ščetinami CUREN® premera 0,08 mm, 
ki omogočajo učinkovito ščetkanje. Zelo gosto vpeta vlakna 

pomagajo pri popolni odstranitvi plaka, majhna glava pa 
dosega tudi težje dostopna mesta v ustih. Tako kot klasična 

zobna ščetka 5460 ultra soft, ima tudi smart osemkotno 
držalo za lažji oprijem in vodenje pri čiščenju zob. 

Lahko bi dejali, da prijetno sede v roko. 
Kolekcijo smart sestavljajo zobne ščetke 

pestrih barv, tako da vsak lahko najde svojo 
priljubljeno kombinacijo.

PREDNOSTI ZOBNE 
ŠČETKE SMART

raketa med scetkami


