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PRO 
BLACK IS WHITE 
EASY

»carbon« 

· nežen in učinkovit

· posut z delci aktivnega ogljika,  

  ki nežno odstranijo zabarvanost  

  brez poškodovanja sklenine

CHS 200 »sensitive«  

· idealen za nove uporabnike    

  soničnih zobnih ščetk

· čisti izjemno nežno

CHS 300 »power«  

· z največjo zmogljivostjo  

  za profesionalne uporabnike  

  soničnih zobnih ščetk

· čisti do popolnosti

SI
-C

P-
PP

L-
08

20
-6

8

CURA
CURVE

FLEGIS, d. o. o., Perhavčeva ul. 36, 2000 Maribor, Slovenija
T +386 (0)2 460 53 42, info@flegis.si, www.curaprox.si

Zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic lahko kupite  
v izbranih trgovinah ali na www.curaprox.si.

NASTAVKI CURAPROX  
HYDROSONIC 

Vsi nastavki imajo vlakna CUREN®, zaradi česar so učinkoviti pri 

čiščenju in nežni do zob in dlesni. Združljivi so z vsemi tremi modeli 

CURAPROX Hydrosonic.

Nastavki z oznako CURA
CURVE  imajo 10–15 stopinjski nagib, zato težko 

dostopna mesta postanejo še lažje dosegljiva. 

»power« 

· močan, a nežen

· za zdrave dlesni

»sensitive« 

· posebno nežen

· za občutljive dlesni

»single« 

· izredno nežen

· za čiščenje zobnega žlebiča,  

  nosilcev fiksnih ortodontskih  

  aparatov in vsadkov ter za  

  poliranje zob
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SWISS PREMIUM ORAL CARE

CURAPROX predstavlja tri sonične zobne ščetke Hydrosonic, ki, zaradi nastavkov s poliestrskimi vlakni CUREN®, čistijo nežno in 

učinkovito. S polno baterijo lahko ščetkate več kot 60 minut, delovanje ščetke pa je enako dobro, če je baterija na pol prazna ali 

polna. Skozi čiščenje vseh predelov v ustni votlini vas vodi tudi časovnik ščetkanja s 30-sekundnim intervalom, ki vam s piskom 

sporoči, kdaj se lahko premaknete na naslednjo četrtino zobnega loka.

• Od 22.000 do 42.000 gibov na minuto

• Trije programi – »start«, »clean«, »smile«  
   in sedem načinov ščetkanja

• Trije inovativni nastavki z vlakni CUREN®:     
   »power«, »sensitive« in »single«

• Z nagibom glave nastavka Curacurve® 10–15  
   stopinj težko dostopna mesta postanejo  
   zlahka dosegljiva 

• Od 22.000 do 42.000 gibov na minuto

• Trije programi – »start«, »clean«, »smile« 

• Dva nastavka z vlakni CUREN®:  
   »power« in »sensitive«

• Od 22.000 do 42.000 gibov na minuto

• Trije programi – »start«, »clean«, »smile« 

• Inovativni nastavek »Carbon« z vlakni  
   CUREN® z aktivnim ogljikom za beljenje zob

• Z nagibom glave nastavka Curacurve®  
   10–15 stopinj težko dostopna mesta postanejo  
   zlahka dosegljiva 

Tako profesionalna, tako vsestranska, 
tako enostavna za uporabo

Skrb za ustno zdravje je pravkar  
postala lažja

Za ščetkanje s stilom

HYDROSONIC 
PRO

HYDROSONIC 
EASY

HYDROSONIC 
BLACK IS WHITE

Uporaba

   Za vsakodnevno nego zob,  
   dlesni in obzobnih žlebičev

   Primerna tudi za vse z zobnim  
   aparatom in zobnimi vsadki

   Za preventivo pred kariesom

   Za izboljšanje ustnega zdravja  
   pri posameznikih z gingivitisom,  
   parodontitisom in periimplantitisom

Uporaba

   Za vsakodnevno nego zob, dlesni  
   in obzobnih žlebičev

   Za vse z željo po nežnem, učinkovitem  
   in neškodljivem beljenju zob  
   (nastavki z aktivnim ogljikom)

   Za vse, ki jim je ob učinkovitosti ščetke  
   pomemben tudi dizajn

Uporaba

   Za vsakodnevno nego zob, dlesni  
   in obzobnih žlebičev

   Primerna tudi za vse z zobnim  
   aparatom in zobnimi vsadki

   Za vse, ki imajo težave z nabiranjem  
   zobnega kamna (nastavek »single«)

   Za preventivo pred kariesom

   Za izboljšanje ustnega zdravja pri  
   posameznikih z gingivitisom,  
   parodontitisom in periimplantitisom

   Poliranje zob z nastavkom »single«
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