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CURAPROX CS 1009 Szczoteczka pęczkowa 9mm - 1 sztuka
 

Cena: 18,96 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent CURADEN POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Doskonała szczoteczka jednopęczkowa z ultra cienkim, delikatnym włosiem o długości pęczka 9mm idealna przy implantach, mostach,
koronach, wolnostojących zębach, przestrzeniach za trzonowcami oraz przy stałych aparatach ortodontycznych! 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.

Codzienne używanie szczoteczki jednopęczkowej CURAPROX CS 1009 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!
Nie tylko do aparatów i implantów

Ta szczoteczka zapewnia optymalną pielęgnację aparatów, implantów i mostków. Równie skutecznie szczotkuje pojedynczy ząb, jak i
zęby w nietypowej pozycji.

Czy to naprawdę jest szczoteczka do zębów? Tak, i to jaka! Chyba nie da się już lepiej czyścić zębów: ząb po zębie, linia dziąsła jest
idealnie czysta bez żadnego uszkodzenia dziąseł. Jej stosowanie zaleca się w szczególności osobom posiadającym aparaty lub
implanty lub po prostu by cieszyć się posiadaniem idealnie wyszczotkowanych zębów. Doktor Jiri Sedelmayer, specjalista w zakresie
profilaktyki, opracował metodę czyszczenia, znaną jako metoda solo. Na potrzeby tej metody firma CURAPROX stworzyła
jednopęczkową szczoteczkę wyposażoną nie tylko w włókna CUREN®, ale te włókna są zebrane w pięknie zaokrąglony pęczek.
Dlaczego? Cóż, to oznacza, że włókna dopasowują się idealnie do anatomii linii dziąseł.

Szczoteczka jest przyjazna dla linii dziąsła dzięki włóknom CUREN® przyciętym w idealnie zaokrąglony kształt.
Długość przycięcia – 9 mm.
Do stosowania w przypadku posiadania aparatów lub implantów
Albo po prostu dla przyjemności posiadania idealnie czystych zębów.
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