PRIPOROČAMO tudi

Kaj lahko ob redni higieni
ŠE STORIMO za ustno zdravje?

Na www.dlesni.com se lahko
pridružite spletni delavnici
Za zdrav nasmeh.
MEDZOBNE ŠČETKE
CURAPROX CPS PERIO

• izjemno goste, mehke in tanke
poliestrske ščetine CUREN®
• pri krožnem ščetkanju,
kjer polovica ščetin
pokriva zobe, polovica pa dlesen
varno in učinkovito očisti rob
med zobom in dlesnijo.

•

LINIJA CURAPROX Perio Plus+

• deluje antiseptično, protiglivično
in protivirusno
• ščiti pred težavami z zobmi
in obzobnimi tkivi
• ne vpliva na spremembo
zaznave okusa
• brez penila SLS
• brez alkohola
• prijetnega okusa

•
•

mehke, goste in dolge ščetine
odlično očistijo medzobni prostor
trpežno žično jedro je iz
legiranega kirurškega jekla
in ne vsebuje niklja
za ščetkanje večjih medzobnih
prostorov, še posebej pri zalivkah,
kronah in mostičkih ter čiščenje
fiksnega ortodontskega aparata

NOVO!

Sodelujte v projektu Zdrave dlesni.
Več informacij je na voljo na
www.dlesni.com.

Na www.youtube.com/ZdravNasmeh
s pomočjo video vsebin preverite,
ali pravilno uporabljate pripomočke
za ustno higieno.

Vsi izdelki so na voljo na spletni strani
www.curaprox.com ter v lekarnah, drogerijah in
specializiranih trgovinah. Za dodatne informacije
nas lahko pokličete ali nam pišete.

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

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

Čopasta zobna ščetka
CURAPROX CS SINGLE
SI-CP-ZL-0919-143

ZOBNA ŠČETKA
CURAPROX CS 5460

En snop ščetin, številne priložnosti za uporabo

Kje čopasta zobna ščetka PRIDE PRAV?

Čopasta ščetka za vsakodnevno ustno higieno
vseh zob - SOLO TEHNIKA ŠČETKANJA

ZOBNA ŠČETKA CURAPROX CS SINGLE
čopasta zobna ščetka z enim snopom ščetin

pri fiksnih
ORTODONTSKIH APARATIH

Ste že kdaj pomislili, da bi se pri ustni higieni
posvetili vsakemu zobu posebej?

Ščetka z enim snopom ščetin odlično
očisti težko dostopna mesta okoli
nosilcev in žičk.

Čeprav solo tehnika zahteva malo več časa, gre za enostaven način čiščenja,
pri katerem ščetkamo vsak zob posebej, pri tem pa zelo učinkovito negujemo
zobe ter rob med zobom in dlesnijo.

pri OTROCIH
Grizne ploskve mlečnih kočnikov imajo
globoke brazde, ki so odlično skrivališče
za ostanke hrane. Najučinkoviteje jih očistimo
s čopasto ščetko, ki pa je odličen pripomoček
tudi za ščetkanje pri izraščanju
prvih stalnih zobkov - šestic.

6 mm

okroglo
prirezana
vlakna
CUREN®

9 mm
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okroglo
prirezana
vlakna
CUREN®
Ščetko postavimo pokončno na površino
zoba.

za ZADNJE V VRSTI
Odlično se odreže pri
težje dostopnih mestih,
kot so na primer sedmice in modrostni zobje.
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Z zelo rahlim pritiskom ščetine
previdno potisnemo tik ob rob
med zobom in dlesnijo.
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pri MOČNEM REFLEKSU
na bruhanje
Uporabljajo jo tudi tisti, ki se pri ščetkanju
spopadajo z močnim refleksom bruhanja.

pri PROTETIČNO NADGRAJENIH
zobnih vsadkih
Okroglo prirezane ščetine
so nepogrešljive pri čiščenju okoli
protetično nadgrajenih zobnih vsadkov,
saj se odlično prilegajo anatomiji dlesni.

Po robu dlesni se premikamo z majhnimi
krožnimi gibi počasi in natančno ter
sledimo anatomiji zoba.
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Idealna za
SOLO
TEHNIKO
ščetkanja

CURAPROX CS
1006 single

CURAPROX CS
1009 single

Enako ščetkamo po notranji strani
zobnega loka.

Pazimo, da nikoli ne ščetkamo po dlesni.
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Nazadnje ščetkamo še grizne ploskve.

