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CURAPROX CS 1006 Szczoteczka pęczkowa, 1 sztuka
 

Cena: 18,67 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Producent CURADEN POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Doskonała szczoteczka jednopęczkowa z ultra cienkim, delikatnym włosiem o długości pęczka 6mm idealna do techniki SOLO. Czyści
dokładnie całą powierzchnię zęba i bruzdę około zębową. Nacisk szczoteczki na zęby jest zbędny, ponieważ zaokrąglone miękkie włosie
CUREN o średnicy 0,15 mm dopasowuje się znakomicie do anatomii zęba i brzegu dziąsła. Technika SOLO to nowa metoda
opracowanej przez dr J. Sedelmayera , która polega na myciu oddzielnie każdego zęba, a szczególnie bruzdy okołozębowej oraz brzegu
dziąsła. Codzienne używanie szczoteczki jednopęczkowej CURAPROX CS 1006 Single połączone z używaniem szczoteczek do
przestrzeni międzyzębowych CURAPROX CPS Prime gwarantuje perfekcyjną higienę jamy ustnej. Płytka bakteryjna i choroby przyzębia
nie mają szans. Po czyszczeniu zęby są naprawdę czyste. Proponujemy zrobienie próby językiem, który natychmiast to wyczuje. Efekt
gwarantowany!

UWIELBIAMY CS SINGLE 
Entuzjaści tej szczoteczki uwielbiają wykonywać te dokładne, delikatne ruchy wzdłuż linii dziąseł – czyszczenie w tych miejscach, do
których dojście wydaje się prawie niemożliwe. Nawet pomiędzy zębami a aparatem, zamkami lub retainerami.

DLACZEGO NALEŻY STOSOWAĆ SZCZOTECZKĘ „CS SINGLE”?
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Ponieważ całą „czarną robotę” wykonuje pojedyncza kępka. I z tego względu idealnie czyści ząb po zębie oraz linię dziąseł. To najlepszy
sposób czyszczenia zębów. To moment, który należy sobie dać w prezencie.

MAŁA SZCZOTECZKA … WIELKA RÓŻNICA 
Większe nie zawsze oznacza lepsze. Mała główka szczoteczki. Wielka siła czyszczenia.

CZYŚĆ ZĘBY TAK, JAK NALEŻY 
Prowadź szczoteczkę CS single wzdłuż linii dziąseł, precyzyjnymi, delikatnymi ruchami – prawie bez żadnego nacisku. Firma Curaprox
zaprojektowała szczoteczkę CS single konkretnie mając na uwadze tę metodę szczotkowania - znaną jako „technika solo”.

Wideo prezentujące technikę solo
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