Ščetkanje s ščetko smart

Priporočamo tudi
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MEDZOBNE ŠČETKE
CURAPROX CPS PRIME

ČOPASTA ZOBNA ŠČETKA
CURAPROX CS 1006

•

primerne za VSAKODNEVNO
preventivo

•

ker z zobno ščetko
očistimo le okoli 70 % površin zob
in obzobnih tkiv, za popolnoma
čiste zobe potrebujemo
medzobne ščetke

• izjemno majhna glava
omogoča dostop do zelo skritih
in tudi sicer težje dostopnih kotičkov
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izberite medzobne ščetke
s tankim žičnim jedrom ter dolgimi,
gostimi in mehkimi ščetinami

• omogoča učinkovitejše čiščenje brazd
na griznih ploskvah
• še posebej primerna za čiščenje
prvih stalnih zobkov – šestic

LINIJA CURAPROX Perio Plus+

NOVO!

• 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

Zobna ščetka CS SMART

Majhna, pametna in natančna

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

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

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

SI-CP-ZL-1119-170
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CURAPROX CS smart

POMOČ STARŠEM
BODITE SMART

za vsak nasmeh

Zobna ščetka CURAPROX smart ultra soft
je naslednica otroške ščetke CURAKid, ki se
uporablja od izrasta prvega zobka naprej.
Kljub temu ne gre izključno za otroško ščetko,
saj jo uporabljajo tudi mladostniki in odrasli z
manjšo čeljustjo, kjer je težje dostopna mesta
običajno bolj zahtevno kakovostno očistiti.

Ker so starši odgovorni za ustno zdravje svojih
otrok, 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 gosto vpetih ščetin zmanjša možnost
neprijetnega občutka pri ščetkanju, kar je ključno
za to, da otrok ne razvije negativnega odnosa do
čiščenja zob.

1.
Majhna
glava
za natančno ščetkanje
težje dostopnih mest

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 zgledujejo po svojih starših in tako s svojo
»smartko« sledijo pozitivnemu zgledu.

Popolnost čiščenja, ki ga omogoča ščetka
CURAPROX CS 5460 ultra soft, zdaj dopolnjuje
ščetka smart.

7600
ultrafinih
ščetin
2. CUREN

PREDNOSTI ZOBNE
ŠČETKE SMART
CURAPROX smart ultra soft 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
temeljiti odstranitvi plaka, majhna glava pa dosega
tudi težje dostopna mesta v ustih.
Tako kot klasična zobna ščetka CS 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.

JE ŠČETKA SMART ZAME?
Če si zobe radi ščetkate s klasično CS 5460 ultra soft, a
želite nekaj novega, je smart vsekakor vredno preizkusiti.
Zaradi njene majhne glave boste za čiščenje sicer
potrebovali nekoliko več časa, vendar pa boste, zaradi
njene gostote, toliko bolje očistili težje dosegljive predele
in tista območja, kjer zobje niso poravnani.

za nežno in učinkovito
ščetkanje

stevilne prednosti

prava raketa
med scetkami

3.
8-kotno
držalo
za spodbudo k ščetkanju
pod priporočljivim
kotom 45°
5—99 let

Zelo gosto vpeta vlakna poskrbijo za učinkovito
odstranitev plaka, majhna glava pa dosega tudi težje
dostopna mesta v ustih. Smart je idealna ščetka za vse
s fiksnim ortodontskim aparatom, saj dobro očisti tudi
površine zob ob žičkah. Ko nehate nositi aparat, lahko
preidete na klasično ščetko CS 5460 ultra soft ali ostanete
pri smart, če vam bo ustrezala.
Za otroke in mladostnike, ki jim je CURAKid premajhna,
klasična ščetka CS 5460 ultra soft pa prevelika ter za
odrasle, ki jim je ljubša manjša in še mehkejša zobna ščetka.

