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Sonične zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic lahko kupite 
v bolje založenih drogerijah, lekarnah in specializiranih 
prodajalnah ter na www.curaprox.si.

ENOSTAVNA IN 
INTUITIVNA UPORABA 
v 3 programih

HYDROSONIC EASY
Skrb za ustno zdravje je pravkar postala lažja

2 KLASIČNA NASTAVKA z vlakni CUREN®

“start“ “clean” “smile”

HYDROSONIC BLACK IS WHITE 
Za ščetkanje s stilom 

2 INOVATIVNA NASTAVKA z vlakni CUREN® 
z aktivnim ogljikom za varno beljenje zob doma

UČINKOVITO  
ŠČETKANJE S STILOM 

v 3 programih “start“ “clean” “smile”

“CARBON“ 
• posut z aktivnim ogljikom, ki nežno 

odstrani površinska zabarvanja  
brez poškodb zobne sklenine

ERGONOMIKA:  
CURACURVE®

Drži, glave naših ščetk se zlahka upognejo. Ta 10-stopinjski 
nagib je poglavitnega pomena: ergonomija je bistveno 
izboljšana, težko dostopna mesta, kot so kočniki ali  
notranjost sprednjih zob, so zdaj zlahka dostopna –  
popoln nagib zaradi funkcije CURACURVE®.

10 stopinj

0

Zaradi ukrivljenosti CURACURVE® so tudi notranje  
ploskve sprednjih zob sedaj zlahka dosegljive.    
Na vsakem zobu se zadržite od dve do tri sekunde.

CURACURVE® olajša tudi čiščenje zadnjih kočnikov zgoraj 
in spodaj. To naredite tako, da vodite ščetko Hydrorosonic 
»Black is White« navpično za kočniki od dve do tri sekunde.

Priporočamo, da nastavek zamenjate na vsake tri 
mesece.
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AKTIVNI AKTIVNI 
OGLJIKOGLJIK

za vse z željo po nežnem, UČINKOVITEM  
in NEŠKODLJIVEM BELJENJU ZOB

za tiste, ki jim je ob učinkovitosti ščetke  
pomemben tudi dizajn

2

HYDROSONIC 
PRO 
BLACK IS WHITE 
EASY

»carbon« 

· nežen in učinkovit

· posut z delci aktivnega ogljika,  

  ki nežno odstranijo zabarvanost  

  brez poškodovanja sklenine

»power« 

· močan, a nežen

· za zdrave dlesni

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.

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

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

CURA
CURVE

CURA
CURVE

CURA
CURVE

CURA
CURVE

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

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

dostopna mesta postanejo še lažje dosegljiva. 
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za VSAKODNEVNO nego zob in dlesni 

za PREVENTIVO PRED KARIESOM

CHS 200 “SENSITIVE“
• za občutljive dlesni

CHS 300 “POWER“
• za čvrste, zdrave dlesni 

IZJEMNA NEŽNOST,  
VRHUNSKI DOSEG 

SONIČNE ZOBNE ŠČETKE  
CURAPROX HYDROSONIC
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HYDROSONIC PRO
Profesionalno ščetkanje zob doma

Za VSAKODNEVNO NEGO zob,  
dlesni in obzobnih žlebičev

Primerna tudi za vse z  
ZOBNIM APARATOM  
in ZOBNIMI VSADKI

ZA PREVENTIVO pred  
kariesom in zobnim kamnom

ZA IZBOLJŠANJE ustnega zdravja  
pri posameznikih z gingivitisom,  
parodontitisom in periimplantitisom

POLIRANJE zob z nastavkom »single«

3 NASTAVKI z vlakni CUREN® in nagibom CURACURVE® 

“start“ “clean” “smile”

IZBOLJŠANJE USTNEGA ZDRAVJA
v 3 programih in kar s 7 načini ščetkanja

Električne zobne ščetke Hydrosonic združujejo sonično tehnologijo z 
do 42.000 gibi na minuto in inovativne nastavke s poliestrskimi vlakni 
CUREN®.  

Gre za izjemno mehke ščetine, pomembno prednost zobnih ščetk 
CURAPROX, ki čistijo nežno, učinkovito in brez tveganja za poškodbe 
dlesni. Ker so tanke in gosto vpete, učinkoviteje očistijo zobne obloge 
– tudi na kritičnih in težje dosegljivih mestih, kot je rob med zobmi in 
dlesnijo.

Izboljšana ustna higiena je
LE KORAK STRAN 

Prav zaradi inovativnih nastavkov s poliestrskimi vlakni CUREN® 
so sonične zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic idealne za: 

• vsakodnevno nego zob, dlesni in obzobnih žlebičev, 
• vse z zobnim aparatom in zobnimi vsadki,
• izboljšanje ustnega zdravja pri posameznikih z  

gingivitisom, parodontitisom in periimplantitisom,
• preventivo pred kariesom in zobnim kamnom.

izredno nežna,  
mehka in gosta vlakna,  

ki so zaščitni znak  
zobnih ščetk  
CURAPROX

prilagodljivost,  
saj so vsi nastavki 

CURAPROX združljivi  
z vsemi tremi modeli  

Hydrosonic 

10–15 stopinjski  
nagib CURACURVE®, 
zaradi katerega težje 

dostopna mesta postanejo 
lahko dosegljiva

PAMETNI NASTAVKI ZA
PAMETNO NEGO

Kakovost sonične zobne ščetke se meri po tem, kako 
močna je, še bolj pomembno pa je, kakšni so nastavki: 
predvsem kakovost vlaken in njihova razporeditev. 

Vlakna
Za naše zobne ščetke že od vsega začetka raje uporabljamo 
poliestrska vlakna CUREN® kot najlonska vlakna,  
ki jih ima večina drugih zobnih ščetk. Prednost:
material CUREN® ne vpije skoraj nič vode, tako da je 
učinkovitost čiščenja zmeraj konstantna. Še posebej 
pomembno: CUREN® je neverjetno mehak in daje odličen 
občutek – tudi pri 42.000 gibih na minuto.

Več na strani 24

Razporeditev vlaken
Profesor Ulrich P. Saxer, dr. 
dent. med., je prepoznal  
prednosti kapljične oblike  
glave, ki poskrbi, da je vsak 
zob očiščen z več strani, kar 
pomeni zelo učinkovito čiščenje. 
Vlakna so razporejena po 
različnih dolžinah, tako da  
je vsak zob skoraj »objet«.

Daljše na zunanji strani, krajše 
na notranji strani: ta razporeditev 
vlaken poskrbi, da dosežete 
različne površine vsakega zoba
za optimalno mehanično in 
hidrodinamično čiščenje.
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Značilnosti nastavkov sončnih zobnih ščetk CURAPROX:

Udobje
Kako lahko vašo izkušnjo ščetkanja naredimo še bolj  
prijetno? Sonične zobne ščetke lahko povzročijo 
neprijeten občutek, kadar se z zadnjim delom nastavka 
dotaknete zoba. Naša rešitev: zadnji del nastavka smo 
prevlekli z gumo, ki ne ovira delovanja glave ščetke. 
Prijetno, enostavno, čisto.
 
Naše inovacije 
Ponosni smo na svojo švicarsko inovativno tehnologijo 
nastavkov zobnih ščetk. Prav tako smo ponosni, da jih 
proizvajamo v Švici, in zelo nam je všeč, ko uporabniki 
cenijo naš trud. Prepričani smo, da vam bodo pomagali 
ohranjati optimalno ustno zdravje na preprost, udoben 
način.

Ergonomika
Tako je, naši nastavki so nekoliko upognjeni. Ta rahla  
ukrivljenost pod kotom 10–15 stopinj pomeni ogromno  
razliko: ergonomičnost se znatno izboljša, težko dostopna
območja za kočniki ali zadnje strani sekalcev pa  
postanejo zlahka dosegljiva.

10 °

0 0

15 °

SWISS PREMIUM ORAL CARE  MADE IN SWITZERLAND
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“POWER“
   za zdrave dlesni

izredno nežen,  
primeren za 
vsakodnevno ščetkanje 
vseh zob, tudi za  
poliranje

za čiščenje roba  
med zobmi in dlesnijo,  
nosilcev fiksnih  
ortodontskih aparatov  
in vsadkov

idealen na mestih, 
kjer se nabira 
zobni kamen
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Kako lahko vašo izkušnjo ščetkanja naredimo še bolj  
prijetno? Sonične zobne ščetke lahko povzročijo 
neprijeten občutek, kadar se z zadnjim delom nastavka 
dotaknete zoba. Naša rešitev: zadnji del nastavka smo 
prevlekli z gumo, ki ne ovira delovanja glave ščetke. 
Prijetno, enostavno, čisto.
 
Naše inovacije 
Ponosni smo na svojo švicarsko inovativno tehnologijo 
nastavkov zobnih ščetk. Prav tako smo ponosni, da jih 
proizvajamo v Švici, in zelo nam je všeč, ko uporabniki 
cenijo naš trud. Prepričani smo, da vam bodo pomagali 
ohranjati optimalno ustno zdravje na preprost, udoben 
način.

Ergonomika
Tako je, naši nastavki so nekoliko upognjeni. Ta rahla  
ukrivljenost pod kotom 10–15 stopinj pomeni ogromno  
razliko: ergonomičnost se znatno izboljša, težko dostopna
območja za kočniki ali zadnje strani sekalcev pa  
postanejo zlahka dosegljiva.

10 °

0 0

15 °

SWISS PREMIUM ORAL CARE  MADE IN SWITZERLAND

23

SI-Hydrosonic_Pro_User-Manual_International_1219.indd   23SI-Hydrosonic_Pro_User-Manual_International_1219.indd   23 25/09/2020   13:3125/09/2020   13:31

00

10 ° 15 °

“SENSITIVE“
   za občutljive dlesni

1

3

“SINGLE“
   številni načini 
   uporabe

2

“POWER“
   za zdrave dlesni

izredno nežen,  
primeren za 
vsakodnevno ščetkanje 
vseh zob, tudi za  
poliranje

za čiščenje roba  
med zobmi in dlesnijo,  
nosilcev fiksnih  
ortodontskih aparatov  
in vsadkov

idealen na mestih, 
kjer se nabira 
zobni kamen



HYDROSONIC PRO
Profesionalno ščetkanje zob doma

Za VSAKODNEVNO NEGO zob,  
dlesni in obzobnih žlebičev

Primerna tudi za vse z  
ZOBNIM APARATOM  
in ZOBNIMI VSADKI

ZA PREVENTIVO pred  
kariesom in zobnim kamnom

ZA IZBOLJŠANJE ustnega zdravja  
pri posameznikih z gingivitisom,  
parodontitisom in periimplantitisom

POLIRANJE zob z nastavkom »single«

3 NASTAVKI z vlakni CUREN® in nagibom CURACURVE® 

“start“ “clean” “smile”

IZBOLJŠANJE USTNEGA ZDRAVJA
v 3 programih in kar s 7 načini ščetkanja

Električne zobne ščetke Hydrosonic združujejo sonično tehnologijo z 
do 42.000 gibi na minuto in inovativne nastavke s poliestrskimi vlakni 
CUREN®.  

Gre za izjemno mehke ščetine, pomembno prednost zobnih ščetk 
CURAPROX, ki čistijo nežno, učinkovito in brez tveganja za poškodbe 
dlesni. Ker so tanke in gosto vpete, učinkoviteje očistijo zobne obloge 
– tudi na kritičnih in težje dosegljivih mestih, kot je rob med zobmi in 
dlesnijo.

Izboljšana ustna higiena je
LE KORAK STRAN 

Prav zaradi inovativnih nastavkov s poliestrskimi vlakni CUREN® 
so sonične zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic idealne za: 

• vsakodnevno nego zob, dlesni in obzobnih žlebičev, 
• vse z zobnim aparatom in zobnimi vsadki,
• izboljšanje ustnega zdravja pri posameznikih z  

gingivitisom, parodontitisom in periimplantitisom,
• preventivo pred kariesom in zobnim kamnom.

izredno nežna,  
mehka in gosta vlakna,  

ki so zaščitni znak  
zobnih ščetk  
CURAPROX

prilagodljivost,  
saj so vsi nastavki 

CURAPROX združljivi  
z vsemi tremi modeli  

Hydrosonic 

10–15 stopinjski  
nagib CURACURVE®, 
zaradi katerega težje 

dostopna mesta postanejo 
lahko dosegljiva

PAMETNI NASTAVKI ZA
PAMETNO NEGO

Kakovost sonične zobne ščetke se meri po tem, kako 
močna je, še bolj pomembno pa je, kakšni so nastavki: 
predvsem kakovost vlaken in njihova razporeditev. 

Vlakna
Za naše zobne ščetke že od vsega začetka raje uporabljamo 
poliestrska vlakna CUREN® kot najlonska vlakna,  
ki jih ima večina drugih zobnih ščetk. Prednost:
material CUREN® ne vpije skoraj nič vode, tako da je 
učinkovitost čiščenja zmeraj konstantna. Še posebej 
pomembno: CUREN® je neverjetno mehak in daje odličen 
občutek – tudi pri 42.000 gibih na minuto.

Več na strani 24

Razporeditev vlaken
Profesor Ulrich P. Saxer, dr. 
dent. med., je prepoznal  
prednosti kapljične oblike  
glave, ki poskrbi, da je vsak 
zob očiščen z več strani, kar 
pomeni zelo učinkovito čiščenje. 
Vlakna so razporejena po 
različnih dolžinah, tako da  
je vsak zob skoraj »objet«.

Daljše na zunanji strani, krajše 
na notranji strani: ta razporeditev 
vlaken poskrbi, da dosežete 
različne površine vsakega zoba
za optimalno mehanično in 
hidrodinamično čiščenje.

21

SI-Hydrosonic_Pro_User-Manual_International_1219.indd   21SI-Hydrosonic_Pro_User-Manual_International_1219.indd   21 25/09/2020   13:3125/09/2020   13:31

Značilnosti nastavkov sončnih zobnih ščetk CURAPROX:

Udobje
Kako lahko vašo izkušnjo ščetkanja naredimo še bolj  
prijetno? Sonične zobne ščetke lahko povzročijo 
neprijeten občutek, kadar se z zadnjim delom nastavka 
dotaknete zoba. Naša rešitev: zadnji del nastavka smo 
prevlekli z gumo, ki ne ovira delovanja glave ščetke. 
Prijetno, enostavno, čisto.
 
Naše inovacije 
Ponosni smo na svojo švicarsko inovativno tehnologijo 
nastavkov zobnih ščetk. Prav tako smo ponosni, da jih 
proizvajamo v Švici, in zelo nam je všeč, ko uporabniki 
cenijo naš trud. Prepričani smo, da vam bodo pomagali 
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Sonične zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic lahko kupite 
v bolje založenih drogerijah, lekarnah in specializiranih 
prodajalnah ter na www.curaprox.si.

ENOSTAVNA IN 
INTUITIVNA UPORABA 
v 3 programih

HYDROSONIC EASY
Skrb za ustno zdravje je pravkar postala lažja

2 KLASIČNA NASTAVKA z vlakni CUREN®

“start“ “clean” “smile”

HYDROSONIC BLACK IS WHITE 
Za ščetkanje s stilom 

2 INOVATIVNA NASTAVKA z vlakni CUREN® 
z aktivnim ogljikom za varno beljenje zob doma

UČINKOVITO  
ŠČETKANJE S STILOM 

v 3 programih “start“ “clean” “smile”

“CARBON“ 
• posut z aktivnim ogljikom, ki nežno 

odstrani površinska zabarvanja  
brez poškodb zobne sklenine

ERGONOMIKA:  
CURACURVE®

Drži, glave naših ščetk se zlahka upognejo. Ta 10-stopinjski 
nagib je poglavitnega pomena: ergonomija je bistveno 
izboljšana, težko dostopna mesta, kot so kočniki ali  
notranjost sprednjih zob, so zdaj zlahka dostopna –  
popoln nagib zaradi funkcije CURACURVE®.

10 stopinj

0

Zaradi ukrivljenosti CURACURVE® so tudi notranje  
ploskve sprednjih zob sedaj zlahka dosegljive.    
Na vsakem zobu se zadržite od dve do tri sekunde.

CURACURVE® olajša tudi čiščenje zadnjih kočnikov zgoraj 
in spodaj. To naredite tako, da vodite ščetko Hydrorosonic 
»Black is White« navpično za kočniki od dve do tri sekunde.

Priporočamo, da nastavek zamenjate na vsake tri 
mesece.
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AKTIVNI AKTIVNI 
OGLJIKOGLJIK

za vse z željo po nežnem, UČINKOVITEM  
in NEŠKODLJIVEM BELJENJU ZOB

za tiste, ki jim je ob učinkovitosti ščetke  
pomemben tudi dizajn

2

HYDROSONIC 
PRO 
BLACK IS WHITE 
EASY

»carbon« 

· nežen in učinkovit

· posut z delci aktivnega ogljika,  

  ki nežno odstranijo zabarvanost  

  brez poškodovanja sklenine

»power« 

· močan, a nežen

· za zdrave dlesni

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.

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

»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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FLEGIS, d. o. o., Perhavčeva ul. 36, 2000 Maribor, Slovenija
T +386 (0)2 460 53 42, info@flegis.si, www.curaprox.si
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Zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic lahko kupite  
v izbranih trgovinah ali na www.curaprox.si.

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

dostopna mesta postanejo še lažje dosegljiva. 
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Zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic lahko kupite  
v izbranih trgovinah ali na www.curaprox.si.

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

dostopna mesta postanejo še lažje dosegljiva. 
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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.

CHS 200 »sensitive«  

· idealen za nove uporabnike    

  soničnih zobnih ščetk

· čisti izjemno nežno

CHS 300 »power«  

· z največjo zmogljivostjo  
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  soničnih zobnih ščetk
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»sensitive« 
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»single« 

· izredno nežen

· za čiščenje zobnega žlebiča,  

  nosilcev fiksnih ortodontskih  

  aparatov in vsadkov ter za  

  poliranje zob
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za VSAKODNEVNO nego zob in dlesni 

za PREVENTIVO PRED KARIESOM

CHS 200 “SENSITIVE“
• za občutljive dlesni

CHS 300 “POWER“
• za čvrste, zdrave dlesni 

IZJEMNA NEŽNOST,  
VRHUNSKI DOSEG 

SONIČNE ZOBNE ŠČETKE  
CURAPROX HYDROSONIC
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Sonične zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic lahko kupite 
v bolje založenih drogerijah, lekarnah in specializiranih 
prodajalnah ter na www.curaprox.si.

ENOSTAVNA IN 
INTUITIVNA UPORABA 
v 3 programih

HYDROSONIC EASY
Skrb za ustno zdravje je pravkar postala lažja

2 KLASIČNA NASTAVKA z vlakni CUREN®

“start“ “clean” “smile”

HYDROSONIC BLACK IS WHITE 
Za ščetkanje s stilom 

2 INOVATIVNA NASTAVKA z vlakni CUREN® 
z aktivnim ogljikom za varno beljenje zob doma

UČINKOVITO  
ŠČETKANJE S STILOM 

v 3 programih “start“ “clean” “smile”

“CARBON“ 
• posut z aktivnim ogljikom, ki nežno 

odstrani površinska zabarvanja  
brez poškodb zobne sklenine

ERGONOMIKA:  
CURACURVE®

Drži, glave naših ščetk se zlahka upognejo. Ta 10-stopinjski 
nagib je poglavitnega pomena: ergonomija je bistveno 
izboljšana, težko dostopna mesta, kot so kočniki ali  
notranjost sprednjih zob, so zdaj zlahka dostopna –  
popoln nagib zaradi funkcije CURACURVE®.

10 stopinj

0

Zaradi ukrivljenosti CURACURVE® so tudi notranje  
ploskve sprednjih zob sedaj zlahka dosegljive.    
Na vsakem zobu se zadržite od dve do tri sekunde.

CURACURVE® olajša tudi čiščenje zadnjih kočnikov zgoraj 
in spodaj. To naredite tako, da vodite ščetko Hydrorosonic 
»Black is White« navpično za kočniki od dve do tri sekunde.

Priporočamo, da nastavek zamenjate na vsake tri 
mesece.

13

SI-Black is White_Hydrosonic_User-Manual_INT.indd   13 02/06/2020   15:39

AKTIVNI AKTIVNI 
OGLJIKOGLJIK

za vse z željo po nežnem, UČINKOVITEM  
in NEŠKODLJIVEM BELJENJU ZOB

za tiste, ki jim je ob učinkovitosti ščetke  
pomemben tudi dizajn

2

HYDROSONIC 
PRO 
BLACK IS WHITE 
EASY

»carbon« 

· nežen in učinkovit

· posut z delci aktivnega ogljika,  

  ki nežno odstranijo zabarvanost  

  brez poškodovanja sklenine

»power« 

· močan, a nežen

· za zdrave dlesni

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.

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

»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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za VSAKODNEVNO nego zob in dlesni 

za PREVENTIVO PRED KARIESOM

CHS 200 “SENSITIVE“
• za občutljive dlesni

CHS 300 “POWER“
• za čvrste, zdrave dlesni 

IZJEMNA NEŽNOST,  
VRHUNSKI DOSEG 

SONIČNE ZOBNE ŠČETKE  
CURAPROX HYDROSONIC
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