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

Zobna nitka ni učinkovita v vseh medzobnih prostorih, zato jo uporabite
samo tam, kjer dostop z medzobno ščetko ni mogoč.
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ZOBNA ŠČETKA
CURAPROX CS 5460

ČOPASTA ZOBNA ŠČETKA
CURAPROX CS 1006

• izjemno tanka in
nežna vlakna CUREN®
• gosto vpetje ščetin omogoča
učinkovito čiščenje
vseh površin v ustih
• kompaktna in rahlo upognjena
glava ščetke za lažji doseg
vseh območij
• osemkotna oblika držala omogoča
ščetkanje pod ustreznim kotom,
kar zagotavlja boljše rezultate

• omogoča učinkovitejše čiščenje brazd
na griznih ploskvah, ki so pri mlečnih
zobeh zelo globoke in s tem izvrstno
zatočišče za bakterije v ostankih hrane
• še posebej primerna za čiščenje
prvih stalnih zobkov – šestic
• izjemno majhna glava omogoča dostop
do zelo skritih in tudi sicer težje
dostopnih kotičkov
• čopasta ščetka z enim snopom
vlaken CUREN®

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

Enkrat noter, enkrat ven.
Opravljeno!
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Samo ustrezno velika medzobna
ščetka, s tankim žičnim jedrom
in dolgimi nežnimi ščetinami,
bo POPOLNOMA OČISTILA
medzobni prostor.

MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS

Izdelki CURAPROX so na voljo v spletni trgovini www.curaprox.si
ter v lekarnah, specializiranih trgovinah in drogerijah.
Več informacij o medzobnih ščetkah CURAPROX najdete tudi na www.popolnaizbira.si.

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija
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MEDZOBNA ŠČETKA

Za popolnoma čiste zobe uporabite
varne in učinkovite medzobne ščetke

ALI VESTE ...

MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS
... da ima
vsak zob
PET POVRŠIN,
z zobno ščetko
pa očistite
SAMO TRI?
... da se vnetje
dlesni in karies
najpogosteje pojavita
v MEDZOBNEM
PROSTORU?

1.

• če so medzobne ščetke ustrezno izbrane, ščetine
zapolnijo celoten medzobni prostor
• dosežejo težje dostopna mesta
• učinkovito in brez poškodb očistijo dlesen in stranski površini zob

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
Idealne ZA VSAKODNEVNO PREVENTIVO

1.

1.

ŠČETINE
... koliko
odstotkov
zobne površine
očistite
VSAK DAN?

izjemno
mehke
in dolge

• tudi za najmanjše
medzobne prostore

2.

2.
ŽIČNO
JEDRO

CURAL
tanko,
gibljivo in
vzdržljivo

Popolnoma
čisti in zdravi
zobje in dlesni

+

=
30 %

Za ščetkanje VEČJIH MEDZOBNIH PROSTOROV
• pri zalivkah, kronah
in mostičkih
• pri parodontalnem
zdravljenju
• za čiščenje fiksnega
ortodontskega aparata

Medzobne ščetke CURAPROX CPS SOFT IMPLANT
Odlične za nego VELIKIH MEDZOBNIH PROSTOROV

2.

70 %

Medzobne ščetke CURAPROX CPS PERIO

100 %

• 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
• ne vsebuje niklja

• pri napredovalem
parodontalnem obolenju
• po parodontalnem zdravljenu
• pri zobnih vsadkih

