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PEŁEN ZESTAW
SHOP DENT POLECA

DLACZEGO MY? 
 ponad 13 lat doświadczenia

 szeroki asortyment produktów

  zespół wykwalifikowanych sprzedawców

 konkurencyjne ceny

 szybki czas realizacji

 ponad 31O OOO Klientów

 Nić do zębów Oral-B Superfloss, ok. 11 zł

  Wosk ortodontyczny   
SUNSTAR GUM Ortho Wax, ok. 9 zł

  Szczoteczka manualna  
Feelo Ortho Soft, ok. 10 zł

  Szczoteczka soniczna  
SEYSSO Oxygen O-Sonic z końcówkami 
ortodontycznymi, ok. 490 zł

  Szczoteczka jednopęczkowa  
Curaprox CS 1009, ok. 15 zł

  Szczoteczki miedzyzębowe   
TePe Original, ok. 15 zł

  Podręczny zestaw ortodontyczny  
Feelo Ortho Kit, ok. 16 zł

  Irygator z końcówkami ortodontycznymi  
SEYSSO Oxygen Travel, ok. 300 zł

  Przewleczki do nici  
SUNSTAR GUM Eez-Thru, ok. 2 zł

 Pasta ROCS PRO Brackets&Ortho, ok. 36 zł

 Płyn Vitis Orthodontic, ok. 30 zł
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 Podręczny  
zestaw ortodontyczny  
Feelo Ortho Kit
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Odwiedź nasz sklep. Sprawdź, gdzie jesteśmy  
na www.shop-dent.pl/nasze-sklepy.

MASZ PYTANIA?

bok@shop-dent.pl 

22 112 38 38
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IRYGATORY

Skutecznie czyszczą zakamarki zębów 
i aparatu ortodontycznego, a przy tym  
są bardzo łatwe w obsłudze.

PASTY DO ZĘBÓW ORTODONTYCZNE

Zapobiegają próchnicy. Mogą też  
wzmacniać szkliwo i łagodzić stany  
zapalne dziąseł.
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Jak pielęgnować  
zęby z aparatem
Pacjenci noszący aparaty ortodontyczne 
zarówno ruchome, jak i stałe, powinni zwrócić 
szczególną uwagę na dokładne i regularne 
czyszczenie zębów. Skomplikowana budowa 
aparatu sprzyja gromadzeniu się bakterii 
i powstawaniu próchnicy. 

Na szczęście jest wiele produktów, które 
znacznie ułatwiają utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej z aparatem ortodontycznym.
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NADWRAŻLIWOŚĆ
To częsty problem podczas leczenia 
ortodontycznego. Warto stosować dedykowane 
pasty, które pomagają znieść tę dolegliwość. !

SZCZOTECZKI  
ORTODONTYCZNE

Mają charakterystycznie  
wyprofilowane włókna,  
dopasowane do 
aparatów stałych. 

TABLETKI 
MUSUJĄCE

Pomagają 
oczyścić  
aparat  
ruchomy.

SZCZOTECZKI  
JEDNOPĘCZKOWE, 
MIĘDZYZĘBOWE, NICI

Służą do czyszczenia trudno  
dostępnych miejsc.

ŻELE, PŁYNY

WOSK

Zabezpiecza błonę 
śluzową przed ostrymi 
elementami aparatu.

Działają  
przeciwpróchniczo  
i antybakteryjnie.

SZCZOTECZKI 
ELEKTRYCZNE

Idealnym 
rozwiązaniem 
są szczoteczki soniczne 
lub obrotowe ze 
specjalną końcówką 
ortodontyczną.


